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Sammanfattning  
Barnens inflytande över förskolans verksamhet är något som länge prioriterats här i 

Sverige. Läroplanen som förskolan ska följa poängterar även barnens rätt till inflytande 

över sin vardag, detta är dock ett problematiskt område då den inte specificerar hur 

inflytande ska se ut vilket gör att det är förskollärarens egna tolkningar som ligger till 

grunden för hur arbetet med inflytande ser ut. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilket reellt inflytande barnen har, främst över den fysiska miljön men även i den övriga 

verksamheten så som i den fria leken och hur förskollärarna kommer fram till vad de 

ska arbeta med i exempelvis temaarbeten, då allt detta går in under barnens inflytande. 

Frågeställningen vi haft under detta arbete är vilket inflytande ges barn i den fysiska 

miljön i förskolan? Detta har undersökts via intervjuer med sex förskollärare där de fått 

berätta om sina verksamheter och hur de arbetar med inflytande för barn i förskolan. 

Resultatet av studien visar att nivån av inflytande som barnen får är sammankopplat 

med pedagogernas synsätt kring vad de ser som inflytande för barnen, samt vilja att 

släppa in barnen i beslutsfattningen. Av studien drar vi slutsatsen att möjlighet finns att 

låta barnen vara delaktiga i beslut rörande den fysiska miljön på förskolan. Detta då 

många av våra informanter berättar hur de via olika arbetssätt faktiskt ger barn 

inflytande inom detta område.  

 

 

Nyckelord: Delaktighet, demokrati, fysiska miljön, inflytande, förskola, förskollärare. 
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Inledning 
En del av förskollärarens uppdrag är att ge barnen inflytande över sin vardag och visa 

dem de demokratiska värderingar som genomsyrar dagens samhälle. Detta då 

barnkonventionen (UNICEF, 2009) uttrycker att barn har rätt till inflytande över sitt liv 

och ska få möjligheten att påverka sin omgivning, samt att vuxna alltid ska agera utifrån 

barns bästa. I förskolan och skolans värdegrund (Skolverket, 2015) skrivs det att arbetet 

med demokrati är sammankopplat med barnens rättigheter och ska vara en av 

grundpelarna i verksamheten, vilket även skollagen (SFS, 2010:800) säkerhetsställer. 

Detta gör arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande väldigt viktigt, men även 

intressant då det inte står i något av dokumenten hur arbetet ska se ut i praktiken. 

Genom detta är det öppet för tolkning hos de som är verksamma inom förskolan och 

skolans institutioner hur de väljer att arbeta med dessa områden vilket leder till många 

olika tolkningar och arbetssätt. Då detta är komplexa områden där det inte finns särskilt 

stora riktlinjer i hur arbetet ska se ut, undrar vi om barn verkligen får reellt inflytande 

eller om det har skapats skendemokratier där pedagogerna själva anser att de arbetar 

med dessa områden och ger barnen inflytande. Enligt nya läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) som träder i kraft 1 juli 2019 står det att förskolan ska spegla de 

värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 

2009). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn 

har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 

rättigheter att påverka sin utbildning och miljö. Alla som verkar i förskolan ska finnas 

där för att inspirera barnen och hjälpa dem att själva vara med och utforma 

verksamheten och sin utbildning med sina tankar och idéer (Skolverket, 2018).  

 

Under avsnitt tidigare forskning ges en genomgång av tidigare forskning inom 

områdena demokrati, delaktighet och inflytande. Under metod beskriver vi hur vi gick 

tillväga med studien samt hur urvalet av metod samt informanter skedde. Vi beskriver 

även hur det insamlade materialet bearbetats med hjälp av Harts stege som är studiens 

analysverktyg (förklaring av Harts stege hittas även här). I resultat presenterar vi som 

namnet antyder studiens resultat av analysarbetet. Resultatet är kategoriserat utifrån 

Harts stege och finns som underrubriker i kapitlet. Under diskussion diskuteras metoden 

och därefter resultat i relation till tidigare forskning, i slutet av avsnittet nämns även vad 

för slutsatser som kan dras utifrån vår studie.  
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Tidigare forskning 
Då studiens syfte är att undersöka hur förskolor arbetar med områdena demokrati och 

inflytande (specifikt över den fysiska miljön) har den tidigare forskningen på något sätt 

berört detta område. Till vår studie har artiklar och tidigare forskning sökts i olika 

databaser så som SwePub, DOAJ och ERIC, men även i böcker från tidigare kurser. 

Sökorden har varit på både svenska och engelska och några exempel är demokrati, 

delaktighet, inflytande, förskolans fysiska miljö, preschool childrens influence och 

democracy in preschool. 

 

 

Sverige har under många årtionden haft en ton av att vara ett demokratiskt och 

solidariskt samhälle där alla ska ha ett lika värde (Vallberg Roth, 2001; Westlund, 

2011). Detta har präglat såväl skola som förskolan att ha ett demokratiskt tänkande för 

att barnen ska få med sig nödvändiga värderingar och kunskaper vidare i livet. 

Samtidigt som det är en rättighet för barn att få och ha inflytande i förskolan är det lätt 

att den begränsas av förutbestämda valalternativ menar Westlund (2011). Samtidigt 

finns det en balans i vilken utsträckning barn ska ha inflytande då inflytande innebär ett 

ansvar menar hon. Flertalet studier visar på att barns inflytande inom förskolan beror till 

största del på vilket synsätt pedagogerna har och hur mycket de är beredda att släppa in 

barnen i diskussioner (Arnér & Tellgren, 1998; Sheridan, 2001; Emilson & Folkesson, 

2006). Sheridan (2001) drar slutsatsen att pedagogernas synsätt varierar beroende på 

vilken kvalité förskolan i fråga håller. På förskolorna med låg kvalité som exempel är de 

flesta aktiviteterna genomsyrade av en stark kontroll från pedagogerna som visas genom 

tydliga regler. Samtidigt på förskolor med hög kvalité finns en tydligare demokratisk 

struktur synlig i aktiviteterna där pedagogerna tog sig tid att lyssna och ta till sig av vad 

barnen ville göra. Genom detta visade pedagogerna att de lyssnade på barnen och att 

deras åsikter och initiativ är viktiga. Trots detta visar Sheridans (2001) studie att barnen 

har ett begränsat inflytande i båda fallen då pedagogerna, hur mycket de än försöker inte 

kan sätta sig in helt i barns perspektiv. Detta har även bekräftats i flertalet andra studier 

(Arnér & Tellgren, 1998; Forsberg, 2000; Danell, Klerfeldt, Runevad & Trodden, 1999; 

Aspán, 2005). Demokrati är något som genomsyrar vårt samhälle och det är viktigt att 

barnen får med sig detta tidigt i livet. Demokrati och deltagande är något som vi tidigt 

måste lära barnen då det är viktigt både här och nu och i framtiden för dem (Westlund, 

2011). 

 

Westlund (2011) nämner tre pionjärer inom barnträdgården, Montessori, Fröbel och 

grundaren av Reggio Emilia pedagogiken, Loris Malaguzzi. Alla tre har haft betydelse 

för pedagogiken i den svenska förskolan och dess värderingar, hur vi ser på 

verksamheten och barnen. Dock är det bara Montessoripedagogiken och Fröbels tankar 

som ser barn likvärdigt med demokrati och inflytande men inom vissa givna ramar. 

Fröbel var inne på att barn skulle ha inflytande över sitt eget liv och lärande. Vuxna 

skulle lyssna på barnen och själva lära sig av dem. Inom Reggio Emiliapedagogiken har 
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det funnits en tendens att se barnens rätt att delta men detta är inte det samma som att 

vara med och påverka sin omgivning. 

 

Westlund (2011) menar att vi vuxna i förskolan har svårt att konkret sätta ordet 

inflytande i våra handlingar gentemot barnen. Vi förskollärare har som Westlund 

beskriver det ”tolkningsföreträde” på ordet inflytande, med det menar hon att vi vuxna 

bestämmer när och hur barnen ska få inflytande.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) definition av inflytande är att det är när 

barnen själva märker att de blir sedda och lyssnade på och att deras intressen möts upp 

som de är delaktiga och har inflytande över sin vardag på förskolan. Att barn känner sig 

respekterade och har tillit till de saker de gör menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) leder till att barnen känner sig mer delaktiga och i och med det får mer 

inflytande. Horelli (1999) berör även detta i sin studie som visar att om barnen får vara 

med och designa fram miljön i förskolan blir de mer öppna, glada och framåt. Vilket 

leder till att de vill påverka sin situation. 

 

En viktig aspekt som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp är att som 

vuxen inom förskolan måste man kunna inta ett barns perspektiv för att kunna få dem 

att känna sig delaktiga och därmed få inflytande. Med det menar Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) att man behöver lyssna och ta till sig av barnens åsikter, ett slags 

erkännande att barnen har en egen kultur där de lär sig förstå världen utifrån sitt eget 

perspektiv, för att kunna närma sig barnens perspektiv. En annan tolkning som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) gör är att förskollärarna inte förtydligade att barnen 

var med och påverkade verksamheten och att förskollärarna tog för givet att barnen 

förstod sitt inflytande. Det blir då viktigt att närma sig barns perspektiv för att tyda 

deras handlande för att bättre förstå deras syfte. 

 

Vallberg Roth (2001) nämner »Det situerade världsbarnets läroplan» där hon menar att 

även om barnet inte har varit med och utformat målen från nationell till lokalnivå så ska 

barnen vara medkonstruktörer i utvecklandet av sin utbildningsplan. Detta kräver då en 

delaktighet av barnen och ett tillåtande från de vuxna för att barnen ska kunna komma 

till tals och kunna få inflytande över sin vardag på förskolan. 

 

Inflytande och delaktighet uppstår inte enbart genom att barnen själva bestämmer och 

att de vuxna lyssnar på barnen utan det krävs respekt och förtroende från båda hållen för 

att detta fenomen ska uppstå (Westlund, 2011; Arner, 2006; Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003). Emilson (2008) anser att det är i hur lärarna agerar gentemot barnen 

som delaktighet och inflytande synliggörs. Därför menar Emilson att det är de vuxna 

som ”äger” makten för barnens inflytande och delaktighet i förskolan. Emilson (2015) 

skriver att ofta uppstår en form av falsk demokrati där barnen får göra sin röst hörd, 

men det är samtidigt pedagogerna som gör valen åt barnen. Detta är enligt Emilson 

(2015) kontraproduktivt då pedagoger förmodligen har bra avsikter och vill ge barnen 

mer inflytande över sin vardag, samtidigt som de ej är beredda att släppa på kontrollen 
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helt och ge dem inflytande. Genom detta går det att argumentera för att det inflytande 

barnen faktiskt får är fortfarande på pedagogens villkor vilket i sig inte är reellt 

inflytande (Emilsson, 2015). 

 

Bjervås (2003) nämner hur miljön i sig beskriver vad som är möjligt och tillåtet för 

barnen i en förskolemiljö. Detta är något som inom Reggio Emilia pedagogiken nämns 

som den tredje pedagogen. Vad och hur vi gör med miljön kring oss påverkar vad som 

är möjligt för barnen. Hur inspirerade blir de av den och vad tillåter vi barnen att göra 

med den? Tidigare forskning av bland annat Søbstad (2002) och Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) visar på att stor del av barnen själva inte tycker att de är med och 

bestämmer, men med ett visst inflytande, på förskolan. Barnen tycker att de kan bara 

bestämma över sig själv och sina lekar men utöver det är det de vuxna som bestämmer. 

I Emilsons (2008) avhandling om barns deltagande framkom det tidigt att barns 

deltagande och inflytande helt är styrt av den vuxnes tillåtande att delta i 

kommunikationen. Barnet blir i beroende position av den vuxne i att få prata och 

framföra sina åsikter i både styrd och fri dialog, detta är något hon beskriver som 

lärarkontroll. Den styrda dialogen menar Emilson blir till nackdel för barnen om de ofta 

möts av slutna frågor då de inte får något utrymme för egna funderingar eller eget 

tolkande. 
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Syfte 
Ett av förskolans uppdrag är idag att tillsammans med hemmet att fostra morgondagens 

demokratiska medborgare. Då demokratin är en vital del i vårt samhälle ska den även 

genomsyra förskoleverksamheten för att ge barnen en tidig förståelse för vad det 

innebär. Detta anses vara så pass viktigt att det fått en stor plats i läroplanen som säger 

att förskolan ska stötta barnen att:  

 

• ”Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 

miljö” (Skolverket, 2016, s12)  

• ”Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (Skolverket, 

2016, s12) 

Detta är en fin tanke, men hur appliceras detta inom förskolans verksamhet? Vi som 

författare av detta examensarbete anser att dessa punkter allt för ofta glömts bort på de 

förskolor vi varit verksamma på. Detta fick oss att börja fundera kring varför frågan inte 

diskuteras. Sker det i det tysta för att det ses som en självklarhet, eller är faktumet att 

detta av någon anledning har förbisetts av någon anledning. Genom denna studie hoppas 

vi kunna väcka diskussionen för att göra pedagoger mer medvetna om frågan. 

 

Vårt syfte med studien är således att undersöka om barnen faktiskt får reellt inflytande 

över den fysiska miljön, eller om förskollärarna styr detta utan barnens inflytande, även 

att se hur förskolärarna applicerar detta i verksamheten, eller vad orsaken är till att 

barnen inte får inflytande över den fysiska miljön. Med detta syfte som grund blir vår 

frågeställning: vilket inflytande ges barn i den fysiska miljön i förskolan? 

 

  



 

6 

 

Metod 
I avsnittet presenteras valet av metod, urvalet av informanter och hur studien 

genomfördes. Även en ingående förklaring till analysverktyget. 

 

Då syftet med denna studie är att ta reda på hur förskolor arbetar med barnens 

inflytande över den fysiska miljön föll valet på att intervjua förskollärarna. Funderingar 

fanns även på enkäter men då är inte följdfrågor en möjlighet. Bryman (2011) menar att 

intervjuer är en mångsidig metod då den erbjuder en stor rörlighet för den som 

genomför studien. För att ha möjligheten att föra en diskussion och ställa följdfrågor till 

informanterna sorterades därför enkäter bort från urvalet av metoder och kvar blev 

intervjuer till metod. Valet av metoden baserades på Bryman (2011) då fördelarna med 

intervjuer får fram en bättre bild av hur förskollärarnas tankesätt kring deras arbete med 

barns inflytande. 

 

Val av informanter 

Urvalet av informanter är alla utbildade förskollärare med varierande erfarenhet (5-30 år 

inom yrket). Valet att bara ta med utbildade förskollärare föll på att syftet med studien 

kretsar kring arbetet med barns inflytande och planeringen av verksamheten. Vi tog 

kontakt via telefon med fyra förskolechefer i två olika kommuner i mellan Sverige var 

av två uppmuntrade oss att ta kontakt med sina enheter. Utifrån dessa enheter var det 

fyra förskolor som ville vara med i vår studie. På dessa förskolor var det sex stycken 

förskollärare som ville vara med i vår studie. Hädan efter i vårt arbete kommer vi att 

hänvisa förskollärarna som informanter. Informanterna blev vid första kontakten 

informerade om vad studien handlar om samt tillfrågade om intresse för deltagande 

fanns. Informanter är verksamma på olika förskolor inom olika kommuner. Valet att i så 

stor utsträckning som möjligt sprida ut informanterna var på grund av att chansen för 

liknande svar ökar om pedagogerna arbetar på samma förskola. Detta då avdelningarna 

följer samma styrdokument och har liknande arbetssätt.  Då studiens tidsram är 

begränsad valde vi utifrån det Bryman (2011) och Patel och Davidsson (2011) kallar för 

en ”tillgänglig grupp av testpersoner” ett så kallat slumpmässigturval. I en tillgänglig 

grupp görs inte urvalet utifrån särskilda krav, utan de som är tillgängliga under studiens 

genomförande. 
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Genomförande 

Till intervjuerna konstruerades öppna frågor där pedagogerna själva fick bestämma 

vilken aspekt av deras arbete med inflytande de ville lyfta (bilaga 1). Detta för att 

informanterna inte skulle känna att deras arbete ifrågasattes ifall deras arbetssätt skulle 

skilja sig från det frågan indikerar är ett korrekt arbetssätt. Innan intervjuerna blev 

samtliga förskollärare informerade om syftet med studien och att det var frivilligt att 

delta i studien och att allt material enbart kommer användas till denna studie och att 

deras anonymitet skulle säkerhetsställas, allt enligt Bryman (2011). Samtliga 

förskollärare fick skriva på en samtyckesblankett (bilaga 2) att de frivilligt deltog i 

studien samt godkänner att det insamlade materialet får användas till denna studie. Alla 

förskollärare blev en sista gång informerade om studiens syfte och fick möjlighet att 

ställa frågor de hade rörande studien. Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på 

reda på hur olika förskolor arbetar med områdena demokrati, delaktighet och inflytande 

i allmänhet, men även specifikt kring den fysiska miljön var detta ett bättre alternativ. 

Genom detta blev följdfrågor det som satts i fokus då det är omöjligt att förutse vad 

pedagogerna skulle lyfta kring deras arbete med inflytande, demokrati och delaktighet. 

Därför valde vi att fokusera på följande frågor (alla intervjufrågorna finns bifogade 

under bilaga 1). 

 

• Hur arbetar ni med områdena demokrati/delaktighet/inflytande på er förskola? 

• Har ni mött problem/hinder i arbetet med demokrati/inflytande? 

• På vilka sätt får barn inflytande över den fysiska miljön?  

Intervjuerna bokades in och genomfördes utifrån när informanterna var tillgängliga. 

Detta resulterade i att majoriteten av intervjuerna skedde på informanternas förskolor 

under arbetstid. Totalt genomfördes sex stycken intervjuer. Ett aktivt val som gjordes 

var att inte genomföra intervjuerna tillsammans då det kan skapa obehag hos den som 

blir intervjuad ifall de känner sig i numerärt underläge vilket kan skapa stress som 

eventuellt kan leda till att den som intervjuas får svårare att svara på frågorna. Efter 

intervjuerna påmindes även informanterna om att de har rätt att avbryta studien ifall de 

skulle vilja det. 

 

 

Bearbetning av material 

Det insamlade materialet transkriberades och analyserades med hjälp av Harts stege 

(1992) som analysverktyg som förklaras senare i texten. För att säkerhetsställa att ingen 

obehörig får tillgång till intervjuerna förvarades filerna på ett USB minne. Utifrån 

transkriberingen valde vi ut citat som hade med barns inflytande att göra. Med hjälp av 

analysverktyget och våra tolkningar sorterades citaten in i en tabell. Utifrån våra 

tolkningar av Harts stege och vår tabell skapades dessa kategorier: Manipulation, 

Omröstningar, Anvisad men informerad, Vuxna designar men barnen är införstådda, 

Initiativ från de vuxna där barnen får vara med och påverka, Barnen får experimentera 

själva utan vuxnas inflytande, De vuxna finns att hjälpa barnen i deras 

experimenterande. 
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Övriga faktorer utöver Harts stege som våra informanter menade påverkar barnens 

inflytande var verksamhetens ekonomi, hur inköp av nytt material gjordes, observera 

var barnens intresse låg i både material och miljö men även hur förskollärarna definierar 

begreppen delaktighet och inflytande. När det insamlade materialet bearbetades blev det 

tydligt att det existerade vissa faktorer som spelade en vital roll i arbetet med demokrati, 

delaktighet och inflytande som föll utanför Harts stege. Dessa faktorer ansågs efter en 

diskussion vara så pass viktiga att de fick egna kategorier då arbetet annars inte tar 

hänsyn till allt material som samlats in. Utifrån den sammanställningen skapades, på 

samma sätt som under Harts stege genom analyser och tolkningar av citaten, dessa 

kategorier. Ekonomi, Pedagogiskt syfte, Observation och Definition av begreppen 

delaktighet och inflytande.  

 

 

Till analysverktyg har vi som vi beskrivit ovan valt att använda oss av Harts stege 

(1992). Stegen definierar barns inflytande utifrån åtta olika steg med en stigande nivå av 

inflytande för varje steg. De första tre stegen handlar dock om situationer där barnen 

saknar inflytande. Det första steget är manipulation. Detta anses som det lägsta steget då 

de vuxna manipulerar barnen som ej är införstådda med varför de gör som de gör. Ett 

exempel på detta kan vara om barnen är delaktiga i en politisk manifestation där de 

håller upp ett plakat med ett budskap på. Om barnen ej är införstådda med vad 

budskapet är förstår de inte syftet med sin handling. 

Det andra steget är dekoration där barnen, precis som namnet antyder fungerar som en 

dekoration för att förstärka de vuxnas agenda. Anledningen till att dekoration hamnar 

över manipulation är enligt Hart (1992) 

därför att de vuxna inte får det att framstå 

som att barnen har tagit ett eget initiativ att 

stödja saken i fråga, utan bara är där för att 

ge en mer slagkraftig bild utåt.  

 

Symboliska handlingar är nästa steg på 

Harts stege. Här gör de vuxna en symbolisk 

handling där det framstår som att barnen har 

ett val, men valet ifråga är begränsat och 

barnen har inget, eller litet inflytande över 

det (Hart, 1992). Detta kan ses som en form 

av skendemokrati då det utåt ser ut som att 

barnen får inflytande, men egentligen är det 

bara ett spel för galleriet.  

 

Steg fyra och uppåt klassificeras av Hart 

(1992) som nivåer där barnen har inflytande 

över det som ska ske. Detta steg kallas 

anvisad men informerad. Barnen ifråga har 

dock inte så stort inflytande över aktiviteten 
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i sig men kan själva välja att delta eller ej och har en förståelse för vad som ska ske och 

varför (Hart, 1992). Ett exempel på detta kan vara om en större utflykt ska planeras. Att 

få med barnen och planera dagen kan skapa logistiska komplikationer exempelvis vilket 

gör att de vuxna planerar dagen, men barnen vet vad som ska ske, och kan komma med 

önskemål. 

 

I det femte steget, som heter konsulterad men informerad, innebär att barnens åsikter tas 

tillvara på. De vuxna designar och planerar, men barnen är införstådda i vad som händer 

och deras åsikter tas på allvar. Genom detta har barnen ett inflytande då de kan påverka, 

även om de vuxna fortfarande styr och har det sista ordet (Hart, 1992).  

 

Vuxna initierar, men delar beslutsfattandet med barn är det sjätte steget. Här börjar 

barnen få en högre form av inflytande då de är en del av den beslutsfattande processen 

(Hart, 1992). Detta trots att de är de vuxna som tar initiativet. Exempelvis kan det röra 

ett temaarbete som de vuxna presenterar för barnen, men barnen får sedan vara med och 

påverka i vilken riktning arbetet ska gå.  

 

I det sjunde steget barnen initierar och leder vägen är det som namnet antyder barnens 

initiativ som tas tillvara på. De vuxna ser syftet med barnens egen aktivitet och låter 

dem leka ifred utan inblandning vare sig med att leda eller störa dem i sin aktivitet 

(Hart, 1992). Det sista steget barnen initierar och delar besluten med vuxna utgår ifrån 

barnen och deras initiativ där de vuxna hjälper till att vägleda och lösa problem som 

uppstår med barnen. Det är dock viktigt att de vuxna fortfarande ser det som barnets 

projekt och inte tar över för mycket för att det fortfarande ska hamna på detta steg (Hart, 

1992). 
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Resultat 
I avsnittet presenteras studiens resultat under manipulation, omröstningar, anvisad men 

informerad, vuxna designar men barnen är införstådda, initiativ från vuxna där barnen 

får påverka, barnen får experimentera utan vuxnas inflytande samt de vuxna hjälper 

barnen i deras experimenterande. Andra faktorer som är viktigt i arbetet med inflytande 

presenteras även under ekonomi, observation, pedagogiskt syfte samt definition av 

begreppen. 

 

Steg 1 - Manipulation  
En av våra informanter pratar om att saker som finns i ett rum är framtaget av ett syfte 

som pedagogerna har valt och att syftet med att sakerna inte ska blandas med andra rum 

är för att det blir stökigt och att risken ökar för att saker kommer bort.   

 

Informant 6: Grejen är väl den att man inte kan flytta runt hur mkt som helst för då ligger 

ju allt överallt i alla rum och då blir det väldigt utspritt så då blir det att saker fattas i en 

låda tex spel eller pussel det va vilket material som helst. 

 

Informanten påvisar här hur de helt begränsar barnens inflytande genom att inte tillåta 

barnens fantasi till att utveckla sina lekar. Detta då informanten själv känner att det blir 

en problematik om materialet i rummet flyttas till ett annat och väljer därför att inte ge 

barnen något inflytande utan istället nöjer sig med att hänvisa till att det blir stökigt och 

materialet kan försvinna. 

 

Steg 3 – Omröstningar 

I analysen av resultatet kring symboliska handlingar sticker omröstningar ut i flertalet 

av intervjuerna. Detta då omröstningarna i sig är begränsade till ett fåtal valmöjligheter 

som barnen inte varit delaktiga i att ta fram, vilket gör omröstningen i sig till en 

symbolisk handling av förskollärarna. Flera av våra informanter pratade om hur de vid 

olika tillfällen låter barnen delta i omröstningar rörande aktiviteter på deras förskolor. 

Enligt vår tolkning av Harts stege ses det som en symbolisk handling då barnen ifråga 

inte har något väsentligt inflytande då valmöjligheterna är kontrollerade av pedagogerna 

och omröstningen i sig blir enbart symbolisk. Informanterna nämnde olika situationer 

där de bestämt valmöjligheterna innan barnen fick göra valen. Nedan följer ett par 

utdrag från intervjuerna där informanterna berättar om hur de skapar olika val för 

barnen i deras verksamheter. 

 

Informant 1: Ja, och vissa barn har ju förmågan att kunna välja och förstå och bestämma 

för några år sen när jag jobbade med en grupp bara 5 åringar i den gruppen, då pratade vi 

ganska mycket demokrati och då kunde vi ha demokratiska omröstningar, men samtidigt 

var det ju skendemokrati för det var ju att vi visste t ex att barnen om de fick välja mellan 

att gå ut eller vara inne så ville de vara inne. Så när vi såg att idag finns det möjlighet att 

idag kan vi vara inne på eftermiddagen då kunde de få rösta om det. Okej. Men på nått 

viss måste man ändå vara steget före, annars kan det röstas för något som vi inte kan 
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genomföra och då kan det bli väldigt galet, men då fick de genom handuppräckning som 

de fick rösta. Och så var de jätte glada när de trodde att de bestämde. 

 

Informanten uppvisar ändå en medvetenhet då förskolläraren förstår sin roll och att de i 

situationen som nämns är medvetna om att de skapar en skendemokrati. Samtidigt ger 

förskolläraren i exemplet ändå barnen valmöjligheter när möjligheten finns även om de 

redan visste vad utfallet av omröstningen skulle bli. En annan av våra informanter 

berättade följande. 

 

Informant 2: Vi har röstningar om vi t ex ska titta på en film eller leka en lek. Men det är 

samma sak där det är vi vuxna som väljer ut tre filmer och sen får barnen rösta. Men vi 

har diskuterat lite så att man vill att de ska få känna på och få en förståelse hur det är lite 

längre fram i livet när man kommer upp och blir lite äldre, man förstår principen. Nu 

röstade jag och fick inte jag som jag ville det var inte rättvist, men nu är det såhär att den 

som får flest röster den vinner. Så att de ändå får med sig tankesättet. 

 

Informanterna uppvisar här att de ändå är medvetna om att det rör sig om 

skendemokrati. Detta behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan kan användas 

som ett första steg att ge barnen mer inflytande. Som informant 2 nämner vill de 

förmedla den demokratiska principen för barnen och de anser att det blir tydligt genom 

omröstningen, även om barnen i sig har ett väldigt begränsat inflytande över aktiviteten 

i sig. 

 

Steg 4 - Anvisad men informerad 
Utifrån en grund möblering av möbler och leksaker som oftast är valda av pedagogerna 

observerar pedagogerna barnen för att bättre se vad barnen är intresserade av och inte 

intresserade av. Utifrån dessa observationer tar pedagogerna aktiva beslut i att ändra 

eller förändra miljön för att bättre passa till barnens intressen och behov. De vuxna tar 

egna slutsatser utifrån vad de hör och ser, här får barnen inget direkt inflytande utan det 

hänger på att pedagogerna uppfattar barnens signaler på rätt sätt. Detta tolkas av oss 

som steg fyra på Harts stege då förskollärarna väljer att inte involvera barnen ifråga i 

själva möbleringen. Samtidigt nämner informanterna att de är lyhörda mot vad barnen 

har för önskemål vilket tas i beräkningen. Det faktum att barnen faktiskt kan komma 

med önskemål som förskollärarna lyssnar på samt tar till sig gör att det i analysen 

hamnar under steg fyra. Informanterna var noga med att påpeka att de ansåg att barnen 

fick ett indirekt inflytande då förskollärarna observerade samt lyssnade på önskemål 

från barnen vilket de sedan grundade sina beslut utifrån. 

 

Informant 4: Barngenomgångarna är A och O där vi ser barnens intressen och även om vi 

har en grund i miljön så påverkar det vad vi ser hos barnen och vad de intresserar sig för 

så vi kan tillföra det som barnen vill ha eller som vi tycker utvecklar dem. 

 

Informant 5: Det är också utefter vad vi ser i barnens intressen och utvecklar miljön hela 

tiden och provar oss fram. 
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Här visar förskollärarna att de försöker vara lyhörda och utgå från barnens intressen i 

utformningen av den fysiska miljön. 

 

Informant 6: vi försöker vara lyhörda, alltså delvis att se vad och var barnen leker inne på 

avdelningen och vad barnen leker med hur leken utvecklas. Vad deras intressen och 

nyfiken är vad de är intresserad av. Man försöker liksom tillgodo se det och  

sen brukar vi prata med barnen ja vara lyhörda både med ögon och öron. 

Intervjuare: Är barnen med själva å möblerar om? 

Informant 6: Ibland ja ibland nej men oftast är det vi pedagoger som gör det. 

 

I detta exempel kan det dock diskuteras om det bör ligga högre upp på stegen. I 

slutändan kommer det dock tillbaka till att förskollärarna oftast själva planerar och 

strukturerar miljön och inte tvärtom. Där av hamnar även detta exempel under steg fyra 

då barnens önskemål tas tillvara på, även om förskollärarna är de beslutsfattande utifrån 

vad de anser bäst för barnen. Denna typ av synssätt visade sig väldigt vanligt när det 

insamlade materialet analyserades då majoriteten av informanterna på något sätt berör 

det faktum att de utgår från vad de ser samtidigt som de lyssnar på barnen och sedan 

utgår från detta. 

 

Steg 5 - Vuxna designar men barnen är införstådda 
Att skilja mellan steg fyra och fem visade sig vara problematiskt i analysen av 

intervjuerna. Detta då stegen i sig är relativt lika men med en skillnad, nämligen hur 

mycket barnen får vara med att påverka. Förutom detta visade vår analys att likheterna 

var fler då det fortfarande är förskollärarna som fattar besluten. Något som blev tydligt i 

analysen av intervjuerna var att det var populärt bland våra informanter i arbetet med 

demokrati och inflytande, att låta barnen välja aktiviteter någon gång under dagen där 

de själva får välja vilket rum eller aktivitet de ska syssla med under en viss tid av dagen.  

 

Informant 2: Vi har kort de får välja efter maten. Så har vi något som vi kallar lugna 

stunden, välja stunden heter det och då har ju vi valt ut kort och så får de välja vad de vill 

göra. Det är ju lite såhär jaha, ja visste de får välja aktivitet men det är ändå vi som valt 

aktiviteterna. För det vet jag att vi har diskuterat mycket att kanske barnen ska få välja 

vad som ska få vara med på de där korten för då får de vara med från grunden. Så ibland 

blir det lite falskt tycker jag med inflytande. 

 

Skillnaden mellan detta exempel och omröstningarna, som kan anses vara väldigt lika är 

skillnaden i inflytandet de har. Förskollärarna har här designat aktiviteterna, alternativt 

planerat så den fysiska miljön bjuder in till olika aktiviteter i olika rum. Genom detta 

erbjuds barnen fler och friare val där deras åsikt värderas istället för att vara en 

symbolisk handling. Informanten är även här inne på att det ändå kan ses som en 

skendemokrati då de har valt vilka aktiviteter som barnen kan välja mellan. 

Förskollärarna visar ändå att de vill ta nästa steg och inkludera barnen i vilka aktiviteter 

som ska erbjudas för att ge dem mer inflytande över verksamheten. För att komma 

längre upp på Harts stege och ge barn mer aktivt inflytande över sin situation på 

förskolan behöver förskollärarna göra barnen mer aktiva. Vilket de i analysen av 

materialet visar att de än så länge inte gör. 
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Genom att pedagogerna aktivt frågar barnen och har en aktiv dialog med barnen ökar 

förståelsen vad barnen har för önskemål. En av informanterna tar som exempel när 

barnen indikerar på att soffa som stod i rummet inte stod bra där. Resultatet blev att 

soffan flyttades till en bättre plats i rummet för att möta barnens användningsområde. 

  

Informant 4: På det viset att vi ser att det här är inte bra, här behöver de ha som vi har 

gjort flyttat våran soffa till ett annat ställe p.ga vi ser hur barnen vill använda den men vi 

kanske inte har sagt att vart vill ni ställa soffan. 

 

I analysen av denna utsaga visar ändå förskolläraren att barnen har påvisat en 

problematik. Här får barnen chansen att visa sitt intresse för materialet och 

förskolläraren får om det behövs förklara varför man inte kan göra på det sätt och 

komma med förslag på hur man kan göra istället i vidare diskussion med barnen. Det 

faktum att en dialog existerar mellan förskolläraren och barnen i detta exempel blev 

nyckeln när händelsen analyserades eftersom barnen ändå bjuds in. 

 

Steg 6 - Initiativ från de vuxna där barnen får vara med 

och påverka 
Något våra informanter hade gemensamt är att alla gav olika exempel på hur de gav 

barnen inflytande över verksamheten genom att inkludera dem i beslutsfattandet av 

pedagogernas idéer. Detta i både aktiviteter, när nytt material skulle införskaffas samt 

över den fysiska miljön. En av informanterna berättade om hur de använder 

dramaövningar för att lyfta saker i barnens liv och aktuella händelser då de ansåg att det 

var positivt för barnen att se och prova på själva i dramaövningen. Genom detta 

arbetssätt kunde de lyfta frågor barnen har och genom dramaövningen ge barnen svar 

och låta dem utforska scenariot ifråga.   

 

Intervjuare: Reflekterar ni med barnen efteråt då också? 

Informant 2: Ja precis vi brukar göra så att vi kör teatern eller dramasekvensen och ofta är 

de så att de reagerar i där. Man ser liksom på ansiktsuttryck eller så säger de någonting 

men så gör vi klart och efteråt så diskuterar vi med dem i grupp och då kommer det fram 

ganska mycket där hur de tänker.” 

 

Här är det tydligt att pedagogerna har beslutat att det är just drama som ska användas, 

men barnen får ändå möjligheten att påverka innehållet i dramaövningarna då det tar 

upp deras erfarenheter och händelser som är relevanta för dem. Barnens åsikter får även 

komma till tals i reflektionen efter dramaövningen. Det är på grund av reflektionen 

efteråt som detta hamnar högt upp på Harts stege då barnen får styra reflektionen och 

även lyfta det de fann intressant. Även om de inte har särskilt stort inflytande över 

dramaövningens utformning så har de fortfarande ett inflytande eftersom det är barnens 

frågor som leder till dessa övningar. 
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En annan informant lyfte en situation där barngruppen var i en period där de ville arbeta 

mycket med pärlor och pärlplattor. Informanten berättade hur barnen önskade pärlor i 

olika färger som var sorterade för att de skulle bli enklare för dem att hitta de pärlor de 

ville ha. Förskolläraren satt sig då ner med barnen för att se vilka färger de önskade, 

önskemålet skrevs ner på en lapp som förskolläraren sedan tillsammans med barnen 

lämnade till chefen för att få ett godkännande att införskaffa dessa pärlor. Även i detta 

exempel ger pedagogerna barnen inflytande över beslutet istället för att förskolläraren 

beställde in de färger de trodde barnen skulle vilja ha.  

 

I en av intervjuerna berättade även informanten om hur de på avdelningen hade problem 

med sin hem vrå då det aldrig blev en bra lek där. I samtal med barnen kom det fram att 

i det rum som hemvrån var placerade alltid blev konflikter vilket ledde till att barnen 

drog sig för att leka där.  

 

Informant 2: Vi frågade faktiskt vart och då valde de… vi har liksom en upphöjning mitt i 

ett rum, det har vart som ett litet kök där förut. Så vi provade det där men det funkade 

inte heller. Jag tror att det vart så att vi röstade nog, vi hade olika... jag tror det var så, jag 

är inte hundra att vi hade tre olika platser och så vann den här platsen där vi har den nu 

och nu är det så mycket rollekar i denna miljö så det är lite häftigt faktiskt. Så det är så vi 

försöker när det är någonting som inte funkar, att vi tittar hur de leker i olika miljöer och 

så. 

 

I detta exempel diskuterar informanten processen med deras flytt av hem vrån de har på 

förskolan, i processen inkluderades barnen och fick inflytande över hem vråns nya 

placering via förslag som det senare röstades om. Exemplet visar tydligt vilket 

inflytande barnen faktiskt hade över processen och resultatet då barnen först blev 

tillfrågade om vad de trodde var problemet, för att sen få vara delaktiga i vart hem vrån 

skulle placeras. Detta istället för att förskolläraren beslutade vart och hur det skulle ske 

utifrån vad de trodde skulle bli bäst för barnen.  

 

På en av förskolorna där en intervju genomfördes hade den äldsta barngruppen nu bytt 

avdelning. I samband med detta skulle den nya avdelningen möbleras om för att passa 

deras behov. Nedan följer ett citat från informanten angående hur de valde att gå 

tillväga med denna process. 

 

Informant 3: Men t ex nu på hösten, vi finns ju på olika avdelningar och där har vi i 

förväg involverat barnen i flytten, de har fått flyttat sina lådor och saker in till den nya 

avdelningen från den gamla avdelningen. Vi har tillsammans med barnen möblerat upp 

den nya avdelningen. Hur tycker ni det ska se ut här? Så vi har liksom i förväg försökt 

fått med dem i att det kommer förändrats och såhär tänker vi, hur tycker ni? Så vi har haft 

sådana diskussioner. 

 

I detta exempel involveras barnen i möblering från början av den nya avdelningen de 

ska förflyttas till. Förskolläraren har dock redan innan beslutat att flytten ska ske men 

barnen ges ändå inflytande över hur den fysiska miljön ska se ut på den nya 

avdelningen. Här uppvisar förskolläraren en medvetenhet i sin arbetsroll då de inte utgår 
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från vad de tror är bäst för barnen utan låter barnen ifråga säga sitt först då det är barnen 

som ska tillbringa sin tid på avdelningen.  

 

Senare i samma intervju beskriver informanten ett projekt de har påbörjat som rör deras 

utegård som ska byggas om. Till detta har kommunen anlitat en arkitekt som ska 

designa den nya utegården. Nedan följer ett citat som visar på hur förskolläraren såg en 

möjlighet att ge barnen inflytande över den nya designen. 

 

Informant 3: Men däremot håller vi på med en stor grej på utegården, den ska göras om. 

Det är en arkitekt som ska rita om den och där har vi faktiskt… även om vi själva inte 

visste om det riktigt från början men vi har involverat dem så det har fått sett förslaget, 

bearbetat förslaget och skissat egna förslag utifrån hur de skulle vilja ha det. Så vi ska 

bjuda in arkitekten hit för att visa på hur de tänker så att vi kan involvera barnen i den 

tänkta processen kring uteplatsen, den fysiska miljön. Men det kan ju hända att det tar 2-3 

år, det vet vi inte. 

 

Detta exempel är speciellt då det existerar en paradox i det. Å ena sidan får barnen ett 

inflytande över förskolans utemiljö, å andra sidan är projektet så pass stort och långt 

fram i tiden att det finns en chans att barnen som får inflytande över den här har börjat 

skolan när det är klart. Initiativet är dock positivt då barnen får en möjlighet att säga sitt. 

Dessutom är det inget som är säkert om arkitekten ifråga faktiskt kommer lyssna till 

barnens förslag. Detta är dock inget förskolläraren kan påverka, utan de har gjort vad de 

kan för att ge barnen en möjlighet att påverka. 

 

Förskolläraren har som oftast vald ut ett grundmaterial i form av möbler, leksaker och 

pyssel. Utifrån detta har förskolläraren oftast haft en grundtanke i vad allt och hur allt 

skulle användas. Några av våra informanter menar att barn ofta är uppfinningsrika och 

kan hitta ny användnings områden i materialet de har framför sig.  

 

Informant 4: vi iakttar barnen hur de använder materialet det kan vara så att vi tror kanske 

från början eller som barnen uttrycker sig från början att ett material kommer användas 

på ett sätt sen upptäcker vi att barnen använder det här materialet på andra sätt. 

 

Här uppvisar förskolläraren en medvetenhet då de ser ett syfte och användningsområde 

för materialet, samtidigt är de öppna för att materialet används på andra sätt som de ej 

kunde förutse innan. Detta ger barnen inflytande då de ändå har möjlighet att påverka 

hur materialet används. På en av förskolorna använder de sig av en bokbuss som 

kommer ut till förskolan där barnen får vara med att låna böcker. Här har förskolläraren 

använt sig av barnens önskemål och lånat böcker för att möta barnens intresse.  

 

Informant 5: De lyfter sina tankar och egna idéer och kan vara med att dels själva skapa 

material i skapande verksamhet, där de visar intresse för de kan vara med att söka 

information på olika sätt, böcker vi har bokbussen som kommer med lärplattan med 

kameran man kan söka där vi hör att barnen är nyfikna på och intresserade av. 

 



 

16 

 

Även om det inte alltid är möjligt för barnen att vara med i sista steget och välja i 

bokbussen så har de vid tidigare tillfälle lyft sina önskemål som förskolläraren lyssnar 

på och sedan baserar valet av böcker på. 

 

Steg 7 - Barnen får experimentera själva utan vuxnas 

inflytande 
Våra informanter blev även tillfrågade hur de ser på om barnen vill bygga kojor med 

hjälp av möbler och filtar. Samtliga av våra informanter var öppna för detta. Vad som 

var gemensamt var dock att vissa restriktioner existerade beroende på hur det såg ut i 

verksamheten. Exempelvis kunde de neka barnen om det var dags för mellanmål inom 

en snar framtid så borden behövdes dukas. Nedan följer två utdrag från två olika 

intervjuer som visar på ett medvetet arbetssätt från förskollärarnas sida om hur de ger 

barnen inflytande. 

 

Informant 2: Jo det får de göra. Men där har vi också haft mycket diskussioner om. Där 

gäller någonstans tycker jag att man tänker vad är vi här för? Är vi här för oss eller för 

barnen? 

 

Frågan i sig är vital för förskollärare och bör lyftas så ofta möjlighet finns. Även om 

förskollärare har denna syn händer det att det glöms bort, detta då även förskollärare 

bara är människor och det händer att saker glöms bort. Även då yrket i sig är stressigt 

och det händer att saker bara sker på automatik utan att förskolläraren stannar upp och 

tänker varför gör vi såhär? I en annan intervju valde informanten även att diskutera 

deras syn på att barnen flyttade material till kojan de byggt. 

 

Informant 3: Ja ja det är inga problem. Vi begränsar inte dem om det inte är att vi håller 

på med en specifik sak eller tänker lite grann vissa leksaker, t ex spel det har vi på 

spelhyllan men om ni vill ha något i kojan kan ni inte använda kaplastavar då? Det bror 

lite på vad möbleringen handlar om, det kan ju vara så att de leker bibliotek. Naturligtvis 

på ett bibliotek finns det böcker så då använder de böckerna till leken. Så vi försöker 

fråga dem vad har ni tänkt? Vad är syftet med kojan, vad är syftet med möbleringen. Ja 

men ni leker båt så då vet vi att de kanske har massa varor som åker på båten så vi 

försöker hänga med på vad möbleringen innebär. Så det tycker jag vi är ganska så 

schyssta med. 

 

Följande utdrag från ett par av intervjuerna visar ändå på ett väldigt öppet synsätt 

angående ett temporärt inflytande över den fysiska miljön. Enligt Harts stege tolkas 

detta som steg sju då barnen själva initierar aktiviteten och pedagogerna ser att barnen 

har ett syfte med den tänkta aktiviteten och väljer att inte lägga sig i, utan låter barnen 

utforma det på sitt eget sätt. Det finns dock skillnader i dessa exempel, även om båda 

pedagogerna i dessa utdrag ger barnen inflytande. Då informant tre nämner att de ställer 

frågor till barnen för att få en förståelse för vad barnen vill leka och genom det ge dem 

möjligheten att ha rätt material. Samtidigt som informant två prioriterar att barnens röst 

och initiativ ska tas tillvara på i verksamheten. 
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Två av våra informanter diskuterar vikten över att ha koll på vad barnen gör då barnens 

säkerhet är en viktig del i verksamheten. Att veta när man ska och kan gå in och 

avbryta/förändra barnens lekar är en viktig del av arbetet. Att ge barnen alternativ till 

sin lek för att få den att leva vidare kan bli viktigt. 

 

Informant 4: Jag tycker också om de gör en lek eller något som jag tycker att nej det här 

kan vara farligt då tänker jag innan jag säger går in och säger nej att vad kan jag ge dem 

istället för jag vet vad det finns för material som kan motsvara det här som är mer okej att 

leka med då blir det lättare för dem att byta. 

 

Även om det i detta exempel blir att förskolläraren begränsar barnens inflytande så sker 

det av en anledning som barnen inte tänker på, deras säkerhet. Förskolläraren uppvisar 

ändå att barnens initiativ är viktigt och att de ska få inflytande över leken och gör därför 

det som krävs för att hjälpa dem hitta alternativa vägar som är säkra, men ändå behåller 

så mycket som möjligt av barnens initiativ.  

 

Steg 8 - De vuxna finns att hjälpa barnen i deras 

experimenterande 
Några av våra informanter pratade även om hur de ger barnen möjligheter att verkligen 

få påverka verksamheten genom att de får inflytande genom att vara med från ruta ett 

och bygga upp verksamheten.  

 

Informant 3: Att anamma det med delaktighet och inflytande har man väl alltid försökt 

med i förskolan. Men det är en ännu större process idag att synliggöra det också. Nu har 

jag bestämt att vi ska göra det här men jag har aldrig riktigt frågat barnen men någonstans 

på vägen har jag kanske skrivit in det. Men här börjar vi lite tvärs om, att man försöker att 

verkligen få med dem på tåget. Jaha, nu tycker det här barnet att vi ska göra det här så då 

gör vi det här och vi visar på för dem att vi gör det med. 

 

Enligt Harts stege har barnen här ett inflytande på det sista steget då de deras röst och 

åsikter ligger till grunden för hur verksamheten ska se ut och det är barnen som är 

initiativtagarna. Informanten poängterar även att de lägger stor vikt vid att påvisa detta 

för barnen så de ska känna att deras åsikter tas på allvar och uppmuntrar dem att 

fortsätta komma med initiativ.  

 

I intervjuerna framkom det däremot att det inte alltid sker med lyckat resultat när barnen 

får för mycket inflytande. För ett par år sen hade det på en av informantens förskolor 

uppstått en situation där barnen tagit över makten på avdelningen. Skedde inte det de 

ville satt de sig på tvären och vägrade ta ett nej från de som arbetade där. Detta ledde till 

ett hårt arbete från förskollärarnas sida för att återta kontrollen över barngruppen.  

 

Informant 2: Det var lite som jag var inne på tidigare med, någonstans måste vi agera 

vuxna också och de lär lära sig att såhär fungerar det inte i samhället längre fram. Men då 

gjorde de drama med demokrati och så hade de diktatur. De satt de mot varandra och det 

var jätte spännande. För barnen blev ganska fascinerade, då körde först med demokrati att 

”alla får säga vad de tycker och så kanske man måste rösta och då blev det här resultatet”. 
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Sen körde de diktatur ”nej det är jag som bestämmer, det är fröken som bestämmer”. Så 

de fick jobba ganska hårt för det där, för att få ner det igen. Jag tror någonstans att de 

hade bara låtit det gått och glömt det här professionella i alltihopa. Man tycker att man 

absolut vill vara där för barnen till 100 % men det är man ju ändå även fast man säger 

nej. 

 

Informanten berättar här om en händelse för ett par år sen där pedagogernas bästa 

intentioner fick förödande konsekvenser då de försökte ta tillvara på barnens initiativ 

och låta dem vara med och påverka verksamheten. Informanten berättar vidare om hur 

de gick tillväga för att lösa problemen som uppstod och reflekterar över hur situationen 

i sig kunde uppstå. Informanten berättade även om sin uppfattning att de kanske inte ska 

säga nej till barnen, men samtidigt måste de ibland göra detta. Precis som informanten 

nämner i slutet av citatet kan förskollärare var där för barnen trots att de får ett nej 

ibland. Exemplet visar även vikten av att ge barnen ett inflytande de klarar av då det 

ibland kan bli för mycket för dem om de inte är redo än. 

 

En av våra informanter berättar att barnen på förskolan på senare tid varit väldigt 

intresserade av djur. Detta tog pedagogerna vara på genom att möta upp barnens intresse 

för djur och genom att visa filmer, låna böcker och samtala med barnen. Detta gjorde att 

barnen mer intresserade att ta reda på mer om djur. Barnen fick även göra djur med lera. 

 

Informant 4: Vi har nu barn som är väldigt intresserade av djur och de gör ju så att det 

blir samtal om djur de väcker intresse. Då kan vi ta fram filmer och böcker om djur vi har 

gjort lite djur i lera och påverka på det sättet. 

 

Detta är ett ypperligt sätt att möta barnens intresse där barnen själva har tagit initiativ 

till en aktivitet för att sen kunna få hjälp av pedagogerna för att hitta mer information 

och utveckla aktiviteterna kring detta område. Detta är anledningen till varför detta 

slutar på sista steget i Harts stege (Hart, 1992). För det är fortfarande barnens initiativ 

som för det framåt och för arbetet i den riktning de vill. Förskolläraren finns enbart där 

som ett verktyg att hjälpa dem få mer kunskap kring ämnet. 

 

Övriga faktorer 
Ekonomi 

Den ekonomiska biten var de flesta pedagoger överens om att vara ett hinder i barns 

inflytande över den fysiska miljön. Då pengarna är begränsade kan barnen inte få vara 

med att önska på samma sätt. Detta gör att pedagogerna köper saker utifrån vad de 

tycker sig se utifrån observationer och samtal med barnen vad barnen är intresserade av 

och utifrån ett pedagogiskt tänkande, vad behöver barnen för att motiveras och 

utvecklas. Att ta hänsyn till läroplanen är också en viktig del då materialet på förskolan 

ska hjälpa dem i utvecklingen av många områden, med en stram budget ökar då pressen 

på hur pengarna används. Barns inflytande begränsas inte bara av pedagogerna själva 

utan även i begränsningar pedagogerna inte styr över så som ekonomi.  
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Pedagogiskt syfte 

En annan anledning till varför barnen inte inkluderas helt i processen när nytt material 

ska köpas in till förskolan är enligt en del av pedagogerna vi intervjuat det pedagogiska 

syftet med materialet. Förskollärarna har en tydlig vision av vad materialet ska 

användas till och vill införskaffa material som fyller en funktion till deras verksamhet 

förutom att barnen ska kunna leka med det, materialet ska kunna skapa 

lärandesituationer. Att materialet ifråga inte alltid används på det tänkta sättet, utan 

barnen hittar egna användningsområden för materialet anser informanterna är en form 

av inflytande. Men det kvarstår att barnen inte får vara med och påverka vilket material 

som ska beställas. En av informanterna poängterade följande i intervjun angående varför 

processen såg ut som den gjorde när nytt material ska införskaffas. 

 

Informant 1: Det är dels det och sen också ur ett pedagogiskt syfte vi har en tanke med 

det vi köper in, hur det ska användas. 

 

I citatet ovan ser vi att den pedagogiska aspekten är prioriterad, samtidigt finns en vilja 

att försöka inkludera barnen i beslutsfattningen för att ge dem ett inflytande över det nya 

materialet. Även om barnen i detta exempel inte är med från början och deras 

valmöjligheter är begränsade får de ändå vara med och påverka verksamheten. 

 

Observation 

De flesta av pedagogerna vi intervjuade ansåg att de genom observationer av barnens 

lek gav dem ett indirekt inflytande över vilket nytt material som förskolan köper in. T 

ex om barnen bygger mycket pussel eller bygger mycket pärlplattor så valde 

pedagogerna att köpa in nytt material. Vidare visade observationerna vad barnen var 

intresserade av och där igenom kunde pedagogerna fokusera mer på detta, så som 

intresse för djur, genom bl.a. visa filmklipp på youtube, anordna material, synliggöra 

och göra tillgängligt för barnen vilka miljöer det skapat för att barnen ska kunna 

använda materialet. Även ommöblering av möbler och leksaker gjordes utifrån vad 

pedagogerna har sett i sina observationer, ett indirekt inflytande. Med indirekt 

inflytande menade vissa pedagoger att barnen inte fick möjligheten att säga hur de ville 

ha miljön, men de ansåg ändå att barnen fick en viss form av inflytande då 

observationerna ändå synliggjorde hur barnen ville ha det enligt pedagogerna. 

Ändringarna av miljön gav inte alltid önskat resultat för pedagogerna vilket gjorde att 

de fortsatte med processen tills de lyckats hitta rätt möblering av miljön som gav det 

resultat pedagogerna önskade. 

 

Samtliga förskollärare vi intervjuade såg det som ett problem när barnen flyttade 

leksaker mellan rummen. Detta då de ansåg att ”var sak har sin plats” och ett 

förskollärarna har strukturerat rummen på olika sätt ur ett pedagogiskt syfte. En av 

informanterna berättade dock att detta hade lett till en diskussion i arbetslaget då 

förskolläraren ansåg att de var tvungna att ta reda på vad barnen använde materialet till 

när de flyttade material mellan rummen. En annan anledning till diskussionen var att 

informanten upplevde en irritation i arbetslaget på grund av att barnen flyttade på 
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leksakerna. Informanten ifråga ansåg att inte detta som ett problem och att de måste 

undersöka vad barnen gör med leksakerna när de flyttar dem mellan rummen. Det 

visade sig då att kaplastavarna exempelvis blev till sugrör och fiskpinnar i barnens lek i 

hem vrån. Genom detta togs diskussionen upp i arbetslaget igen där frågan lyftes om de 

ansåg att de var okej för barnen att flytta materialet nu när de visste att barnen hade ett 

syfte med detta. I intervjun ställdes därför en följdfråga kring vad informanten tror är 

orsaken till detta synsätt där de som arbetar inom förskolan ser det som ett 

irritationsmoment.  

 

Informant 2: Jag tror det är vi vuxna som tycker det är lite jobbigt. Att vi tycker det blir 

lite oreda. Var sak ska ha lite av sin plats. Vi har kanske svårt att... Vi har inte samma 

fantasi som de har. De har lättare att ”som om” det här är i leken. Jag tror det är så. Så där 

hade vi en ganska het diskussion. Vad och hur vi skulle göra. 

 

Till slut kommer det alltid ner till vilket synsätt förskolläraren har. Här uppvisar 

informanten ändå en medvetenhet kring vad orsaken kan vara på problemet. Genom 

detta kunde de arbeta för att förändra hur de i arbetslaget såg på det de från början ansåg 

var problematiskt. Angående barns fantasi är det något vuxna aldrig helt kommer förstå 

och i arbetet med inflytande blir det därför viktigt att komma ihåg detta och precis som i 

exemplet fråga barnen vad deras syfte är med att flytta materialet, detta då de ser det på 

ett helt annat sätt än vi gör.  

 

Definition av begreppen delaktighet och inflytande 

Många av förskollärarna vi intervjuade märkte vi hade svårt att skilja delaktighet från 

inflytande. Detta är ett problem eftersom det inte finns en klar definition som alla 

verksamma inom förskolans verksamhet använder sig av. Genom detta blir arbetet 

därför väldigt olika beroende på vilken förskola som undersöks. Problemet med detta är 

även att förskollärarens syn och personliga definition är det som styr arbetet vilket kan 

leda till att barnen inte får det inflytande de har rätt till. En av informanterna reflekterar 

kring detta i intervjun och nämner vad informanten ser som ett problem. 

 

Informant 4: Jag tror överlag att vi inom förskolan kanske har svårare med ordet 

inflytande och att det kanske gränserna flyter ihop lite så att det är nog väldigt bra att 

lyfta och prata om det vad är det ena och vad är det andra. 

 

Att först definiera begreppen och skilja dem åt kan vara det första steget att bli mer 

medvetna om vad inflytande faktiskt är. Men problematiken kvarstår att definitionen av 

begreppen kommer bli högst personlig och skilja sig mellan olika förskolor. 
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Diskussion 
 

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning samt 

presenteras studiens slutsats. 

 

Genom att använda oss av intervjuer och ställa öppna frågor kunde vi smidigt följa 

förskollärarna vi intervjuade i deras egna tankar kring barns inflytande (Bryman, 2011). 

Detta hade inte varit möjligt om vi hade följt vår första plan att använda oss av enkäter. 

Att intervjua förskollärarna gav oss en inblick i hur förskollärarna såg på begreppet 

inflytande som la grunden till vårt resultat. Intervjuerna synliggjorde problematiken i 

hur man kan tolka begreppet inflytande olika. Detta var ögonöppnande då vi inte hade 

reflekterat över att begreppet kunde tolkas så olika. Resultatet är inte statistisk 

säkerhetsställt då vi bara intervjuade sex stycken förskollärare i mellersta Sverige och 

urvalet blev förskollärare som var tillgängliga under studien (Bryman, 2011; Patel & 

Davidsson, 2011). Alltså kan man inte dra några generella slutsatser utifrån vår studie 

hur en förskollärare ser och använder sig av begreppet inflytande för barn. Det vi 

däremot såg utifrån intervjuerna var att förskollärarna var relativit överrens över hur 

man såg på begreppet inflytande och hur man använde sig utav det i sina verksamheter. 

Då vi valde att spela in våra intervjuer och transkribera dessa föll det naturligt att 

begränsa oss i antal intervjuer då detta tar lång tid att transkribera ljudfiler och bearbeta 

materialet. I samanställningen av materialet använde vi oss av Harts stege (1992) som vi 

stött på i tidigare kurser i vår utbildning. Harts beskrivning av barns inflytande passar 

bra in på hur vi själva ser på barns inflytande men även i resultatet utifrån våra 

intervjuer och blev därför en naturlig utgångspunkt för vårt arbete. 

 

Att använda oss av Harts stege som analysverktyg och göra en tabell för att kategorisera 

in vårt resultat underlättade vårt arbete och synliggjorde på ett enkelt sätt det våra 

informanter berättade. Svårigheterna var när vissa citat var snarlika och kunde passa in 

under flera olika kategorier. När detta hände fick vi djupare analysera vad som sades för 

att få in det under en kategori. 

 

Vi fann vissa delar av resultatet utifrån vår frågeställning hur mycket inflytande barn får 

i den fysiska miljön på förskolan överraskande medan andra var mer förväntade. Vi 

märkte att definiera vad inflytande för barn är kan vara ganska krångligt och även 

personligt när vi gjorde våra intervjuer. Att utgå från Harts stege underlättade att bryta 

ner resultatet men det fanns mer än bara de åtta stegen att ta hänsyn till i barnens 

inflytande. Vi märkte tidigt att många av våra informanter hade svårt att skilja på 

delaktighet och inflytande, vi hade själva svårt med begreppsdefinitionen innan vi tog 

del av Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) definition av inflytande ”att det är 

barnen själv som avgör när de är delaktiga och har inflytande”. 
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Emilson (2008) menar att det kanske inte är konstigt att pedagoger är sämre insatt i 

barns inflytande och har svårt att skilja det från delaktighet då det tidigare inte betonats 

så starkt i tidigare läroplaner. Dock har de senare läroplanerna plus den ny som ska 

börja gälla from nästa sommar år 2019 lagt större vikt vid just dessa. Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001 citerad i Emilson, 2008), menar att 

”delaktighet och inflytande är emellertid relativa och tolkas därför olika” (s. 28). Detta 

förstår vi genom våra intervjuer att dessa två begrepp går ihop och tolkas olika från 

person till person, på så sätt ”äger” pedagogerna om de ger barnen förutsättningar eller 

skapar begränsningar i barns inflytande. 

 

I läroplanstexter framträder delaktighet som barnets rätt till deltagande och inflytande i 

den dagliga verksamheten, vilket innebär att barn ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och idéer för att på så sätt få möjlighet att påverka sin 

vardag i förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998)” (Emilson, 2008, s. 29) 

 

Att berätta och förklara för barnen varför det är på ett visst sätt verkar vara en nyckel till 

att närma sig ett större inflytande för barnen. För om barnen inte vet vad eller varför de 

ska göra saker förloras syftet med förskolan. Som en av våra informanter säger: 

 

Informant 2: Är vi här för oss eller för barnen?.  

 

Det här tror vi är en viktig fråga att ställa sig ofta så vi inte glömmer varför vi faktiskt är 

på förskolan. Så hur gör pedagoger för att barnen ska få större inflytande i den fysiska 

miljön? Emilson (2008) tar upp tre centrala skäl till varför inflytande ska ges till barn. 

För det första att det är en rättighet, för det andra att det är en del av skolans uppdrag 

och för det tredje att det är en utgångspunkt för barns lärande. Westlund (2011) 

beskriver fyra olika sätt att bemöta barns inflytande: vara uppmuntrande till de initiativ 

barnen tar, erbjuda och ge förslag till barnen, ge barnen valalternativ och fråga efter 

deras egna förslag. Detta är något vi ser genomgående i våra intervjuer att om man utgår 

efter dessa fyra förhållningssätt som pedagog har man en bra utgångspunkt i att närma 

sig att barn får större inflytande. Ett exempel på detta är hur en av våra informanter 

beskriver hur de alltid frågar barnen vad syftet med deras lek är, istället för att säga nej 

då pedagogerna ifråga inte ser barnens syfte. Detta syns även i flertalet andra exempel i 

resultatet där pedagogerna tar tillvara på barnens initiativ. Informant 2 poängterar också 

hur de påminner sig själva om den viktiga frågan vem är där för vem på förskolan vilket 

visar på en vilja att inkludera barnen och ge dem det inflytande de har rätt till. Det är 

vilket förhållningssätt vi vuxna intar som påverkar vad för slags inflytande barnen får 

enligt Emilson (2008).  

 

I studierna som Emilson (2008) gjort visade det sig att barns inflytande och delaktighet 

var kopplat till lärarnas intresse för att inta ett barns perspektiv. Det finns en antydan i 

våra intervjuer att de pedagoger som låter barn få inflytande även har en syn som gör att 

de vill närma sig barnens perspektiv. Om man jämför med när informant 6 pratar om att 

det kan vara besvärligt när barnen flyttar runt leksaker till olika rum har väldigt liten 

tillit till att barnen har ett syfte eller klarar av ansvaret att återställa miljön, till som när 
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informant 3 frågar barnen vad syftet är med kojan. Här vill pedagogen förstå barnens 

tankar innan den stoppar eller tillåter att leken fortgår. Det visar att det finns en vilja att 

möta barnen på deras egna villkor. Ekström (2006) menar på att inramningen av 

verksamheten ger en antydan vad förslags syn pedagogerna har på barnen och hur 

tillåtande verksamheten är till att låta barnen komma till tals.  Att närma sig ett barns 

perspektiv är avgörande att få barnen att först delta för att sen kunna utöva sitt 

inflytande (Emilson och Folkesson, 2006).  

 

Sheridans (2001) studie visar att kvalitén på förskolan och vilket perspektiv 

pedagogerna har går hand i hand med vad för slags inflytande barnen har. Sheridan 

menar att om fokus är på regler, normer och lydnad utgår pedagogerna mer från ett 

vuxet perspektiv med hög lärarkontroll där barnen har lite eller inget inflytande alls. 

Däremot på förskolor där man var lyhörda på barnen och mötte dem på deras villkor 

och utifrån deras intressen var kvalitén hög och barnen hade inflytande i verksamheten 

(Sheridans, 2001). Detta är något som syns tydligt i denna studie då de informanter som 

nämner hur de tar tillvara på barnens initiativ och är lyhörda har mer gråzoner kring 

reglerna där undantag kan ske om det finns ett syfte från barnens sida. Samtidigt som de 

informanter som ger mindre inflytande till barnen förklarar att det är utifrån exempelvis 

regler. Vad som är kvalitet kan dock debatteras utifrån en rad faktorer och områden, 

men i denna studie anser vi att de som lyckas ge barnen inflytande har en högre kvalité 

på verksamheten än de som inte ger barnen inflytande. 

 

Utifrån Westlunds (2011) studieresultat menar hon att barns inflytande ökar om 

pedagogerna inte finns i barnens absoluta närhet där de inte deltar eller påverkar 

barnens beslut, där igenom skapas, som Westlund kallar för ett handlingsutrymme för 

barnen där barnen själva kan få utöva sina intressen och funderingar och inte vara 

beroende av att förskollärarna ska starta igång aktiviteter. Däremot blir det lättare för 

pedagogerna om de finns kring barnen för att kunna lyssna och diskutera med barnen 

om vad de tycker om och på så sätt få en uppfattning och bättre kunna planera 

verksamheten. De flesta av våra informanter är överrens om att en pedagog ska vara 

lyhörd på vad barnen säger men även gör med sin omgivning. Våra liksom Westlunds 

(2011) intervjuer gav synen att de spontana samtalen med barnen och lyhördheten är en 

stor del i arbetet med barns inflytande. Genom dessa samtal får pedagogerna kunskaper 

om vad barnen gillar och är intresserade av men även får barnen känna sig hörda och 

lyssnade på och det är en viktig del i arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande. 

Detta lyfter en av våra informanter som en grundpelare i deras verksamhet, det är inte 

alltid möjligt att genomföra det barnen vill men då låter de barnen skriva ner deras 

önskemål för att bekräfta och visa barnen att deras åsikter tas på allvar.  

 

Flertalet av våra informanter pratade om att vara lyhörda mot barnen för att förstå vad 

de vill och inte vill. Ett indirekt inflytande menar Westlund (2011) kan vara just 

intervjuer med barn, att fråga och lyssna på vad de gillar och tar tillvara barnens 

intresse. Vi ser att oavsett vilket steg på Harts stege man befinner sig finns en indikation 

att ge barn valmöjligheter och även om vissa omröstningar blev så kallade 
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skendemokratier är detta ett steg mot att barnen ska förstå demokratiska principer och 

inflytande och själva kunna närma sig att förstå att det finns ett ansvar bakom det hela. 

 

I Ekströms (2006) avhandling tar han upp en situation från avdelningen maskrosen där 

pedagogerna i en samling sjunger med barnen. Efter ett tag märker pedagogerna att 

barnen inte är intresserade då barnen börjar göra annat. I denna situation bestämmer 

pedagogerna sig för att bryta aktiviteten. Ekström tolkar detta som ett sätt för barnen att 

få inflytande. Precis som några av våra resultat pekar på att det gäller att vara lyhörd på 

barnen. Att kunna se och höra när barnen inte längre är nöjda med miljön, det kan vara 

så lätt som att flytta en soffa eller en ”hemvrå” som informanter 2 och 4 säger. Samtliga 

av våra informanter har sagt att lyhördhet är en viktig del i arbetet. Att veta vad barnen 

är intresserade av och möta upp barnen visar att pedagogen är medveten om att miljön 

kanske inte är optimal och behöver förändras över tiden. Det gäller för oss pedagoger 

som arbetar inom förskolan att verkligen ta vara på sådana situationer där barn ges eller 

tar inflytande. Att veta vad förslags filmer barnen tycker om ger oss som pedagoger 

större chans att kunna ge barnen mer inflytande och det visar att vi lyssnar på vad 

barnen säger. 

 

Något vi kan se utifrån våra intervjuer är att barn får ofta indirekt inflytande genom att 

förskollärarna är lyhörda för vad barnen är intresserade av och utifrån det möblerar och 

arangerar förskollärarna verksamheten på så sätt får barnen ett indirekt inflytande. Så 

som när en av våra informanter berättar om när de märker att barnen vill använda soffan 

på ett annat sätt och pedagogerna flyttar soffan utan att först diskutera det med barnen. 

Här får barnen ett indirekt inflytande, pedagogerna är lyhörda i att barnen vill använda 

materialet på ett annat sätt än det pedagogerna först tänkt sig, dock om man vill att 

barnen ska ha ett mer direkt inflytande kunde pedagogerna ha valt att diskutera detta 

med barnen och låta barnen komma tilltals. Liksom Westlund (2011) ser i sin studie att 

barn kan få indirekt inflytande över situationer i verksamheten. Kanske skulle resultatet 

inte blivit annorlunda än det blev men att involvera barnen i ett demokratiskt tänkande 

gör att de känner sig lyssnade på och att deras åsikt räknas. Det faktum att pedagogerna 

väljer att kalla det indirekt inflytande visar ändå på att de själva inte ser det som ett 

ultimat arbetssätt, men ändå tillräckligt effektivt för att använda sig av. Samtidigt 

existerar en problematik med detta som är värd att lyftas, nämligen att vuxna aldrig helt 

kommer kunna sätta sig in i hur barn tänker. Dilemmat här blir därför hur mycket 

inflytande, även om det är indirekt får faktiskt barnen genom dessa observationer. Detta 

överlappar även med det faktum att pedagogerna just är pedagoger som har ett syfte 

med allt de gör vilket också är väsentligt för verksamheten.  

 

Ekström (2006) menar att det finns visst individuellt inflytande även i styrda aktiviteter 

så som att barnen får välja sånger själva. Detta inflytande skulle vi vilja beskriva som 

steg fem i Harts stege där pedagogerna har styrt upp reglerna och barnen får välja inom 

de förutbestämda val som existerar, en slags skendemokrati men där pedagogerna 

lyssnar på barnen och låter dem komma till tals vilket våra informanter visar att de gör. 

Emilson (2015) tar upp att det ofta uppstår en skendemokrati på förskolor där barnen får 
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sin röst hörd, men det samtidigt är pedagogerna som väljer åt barnen syns tydligt i vårt 

resultat. Informant 1 och 2 nämner hur de skapar omröstningar för barnen, men dessa är 

dock väldigt styrda. Informant 2 nämner då hur de valt att göra på detta sätt för att det 

vill visa för barnen hur den demokratiska principen fungerar. Å ena sidan är detta ett 

väldigt enkelt sätt att visa för barnen då de inte alltid kommer få sin vilja igenom, precis 

som det fungerar i en demokrati. Å andra sidan visar det en väldigt simplifierad bild av 

demokratin vilket gör att deras omröstning inte visar hela bilden. Detta är något 

pedagoger behöver ha i åtanke och reflektera över. Hur mycket inflytande har faktiskt 

barnen i dessa exempel? Ja de får välja mellan två alternativ i en omröstning vilket ger 

dem ett litet inflytande, men de har samtidigt inte inflytande över vilka val de ska rösta 

om. Här måste man som pedagog ställa sig frågan om det är den nivån av inflytande 

man vill ge barnen, eller var grundtanken att de skulle få ett större inflytande? 

 

Precis som Vallberg Roth (2001) skriver, menar även vi att barnen behöver vara med 

och utforma sin vardag och kunna vara med att påverka den, detta för att kunna 

vidareutveckla sig själv. Att få känna att man är med och påverkar och fattar beslut gör 

att man växer som person och utan inflytande kan man inte känna något ansvar enligt 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001). Just ansvaret är en viktig aspekt som ibland 

glöms bort. Informant 2 lyfter ett exempel hur de på förskolan där informanten är 

verksam tappat kontrollen totalt över barngruppen då de gav barnen inflytande men utan 

ett krav på ansvar. Detta blir intressant då de bästa intentionerna här gav ett icke önskat 

resultat. Självklart ska barnen ha inflytande över verksamheten men det kräver att 

pedagogerna inte bara ger dem det, utan ser till att de förstår betydelsen och vad som 

följer med ett större inflytande. 

 

Något som blev tydligt i våra intervjuer var att även om de bästa intentionerna existerar, 

kan resultatet bli allt annat än bra. Vi fann två exempel där barnen fått ett inflytande 

enligt steg åtta på Harts stege som informant 2 och 3 berättar om. Enligt Sheridan 

(2001) måste det dock existera en balans mellan inflytande och ansvar. För att detta ska 

fungera krävs en ömsesidig respekt från såväl barn som pedagoger (Westlund, 2011; 

Arner, 2006; Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Under steg åtta syns det tydligt 

att i en barngrupp (informant 3 exempel) har de lyckats med detta och i ena inte 

(informant 2 exempel). I de som inte lyckades fanns ingen respekt från barnen vilket 

gjorde att de tog över barngruppen och att pedagogerna inte visade att med inflytandet 

kommer även ansvar. Detta väcker en intressant fråga, är det viktigaste att ge barnen så 

mycket inflytande som möjligt över sin vardag, eller kan det bli bättre med ett lägre 

inflytande som är på barnens nivå och de behärskar? Å ena sidan är det självklart 

positivt om barnen får vara så delaktiga som möjligt och styra över verksamheten 

eftersom pedagogerna finns där för barnen och inte tvärtom, samtidigt klarar inte alla 

barnen av det vilket syns i exemplet vilket resulterar i en sämre nivå på verksamheten. 

Det är lätt att stirra sig blind här på det faktum att högre nivå på stegen är lika med 

bättre för barnen. Å andra sidan behöver nivån läggas utifrån barngruppen och vad de 

klarar av för nivå av inflytande. Samtidigt måste barnen utmanas här och pedagogerna 

måste aktivt jobba för att ge dem dessa utmaningar så de kan växa som individer.  
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Bjervås (2003) nämner hur miljön i sig beskriver vad som är möjligt och tillåtet för 

barnen i en förskolemiljö. Detta är något som ofta nämns som den tredje pedagogen. 

Vad och hur vi gör med miljön kring oss påverkar vad som är möjligt för barnen. Detta 

nämner informanten i exemplet under steg ett i vårt resultat. Det är positivt att 

pedagogerna i exemplet har en tydlig planering av miljön och hur den ska användas för 

att väcka barnens intressen, samtidigt kan det hämna barnens fantasi. Informant 3 

nämner hur de frågar barnen vad syftet är med att flytta material mellan rummen och då 

visade det sig ofta att barnen hade ett tydligt syfte med materialet till sin lek. Detta 

skapar en intressant diskussion då å ena sidan finns ett tydligt pedagogiskt tänkande 

med hur rummen är strukturerade, å andra sidan ser barnen fler möjligheter än vuxna 

vilket gör att de även ser andra möjligheter. Horelli (1999) menar att om barnen får vara 

delaktiga i hur den fysiska miljön ska utformas blir barnen mer öppna och positivt 

inställda till att vilja påverka sin situation och i slutändan kommer vi tillbaka till frågan 

vem är där för vem, är pedagogerna där för barnen, eller barnen för pedagogerna. Detta 

är något som alltid bör finnas i bakhuvudet på de som arbetar inom förskolan. 

 

Westlund (2011) menar att pedagoger idag har ett tolkningsföreträde på begrepp som 

delaktighet och inflytande. Enligt den nya läroplanen (Skolverket, 2018) ska 

pedagogerna hjälpa barnen att bli medvetna om sina rättigheter att påverka förskolans 

verksamhet. Vissa av våra informanter uppvisar att de redan nu är där i sitt arbete.   

Som när informant 1 pratar med barnen om demokrati och har omröstningar med dem 

och informant 2 låter barnen välja om de vill gå ut och leka eller vilken film de vill se. 

Detta beskriver informanterna som skendemokrati och som en introduktion till 

inflytande och demokratiskt tänkande.  

 

Detta kommer underlätta för dem då omställningen inte blir särskilt stor till den nya 

läroplanen. Men hur kommer det gå för det andra? Nivån av inflytande barnen får 

handlar om vilket synsätt pedagogerna har och hur mycket pedagogerna är villiga att 

diskutera med barnen (Arnér & Tellgren, 1998; Sheridan, 2001; Emilson & Folkesson, 

2006). Problematiken handlar här om vilket synsätt pedagogerna har och med tanke på 

förändringen i läroplanen kan detta skapa problem för vissa pedagoger. Kommer de 

lyckas ändra sitt synsätt och inkludera barnen mer i beslutsfattandet eller kommer det 

uppstå en skendemokrati omedvetet där pedagogerna själva anser att de ger barnen det 

inflytande de har rätt till, men om man kollar djupare ser att så inte är fallet. 

 

Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar 

Vidare om vi ska tolka hur Harts stege är uppbyggd ser man tydligt hur barnen får 

tydligare ansvar i sin vardag desto högre upp de är på stegen. Hur uppnår de sådant 

ansvar? Kan det vara så att vi vuxna inte litar på att barn kan ta ansvar för de dem gör 

och deras handlingar, beslut, idéer och förslag. Är det att vi tror, eller vet att barnen inte 

ser konsekvenserna av sitt handlande? Kan man göra barnen mer delaktiga i vardagens 

rutiner för att ge dem mer förståelse och ansvarstagande i att bland annat hålla ordning 

på avdelningen, hjälpa till med dukning eller kanske hjälpa till med beställningar av 
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frukt och grönt. Detta är något Westlunds (2011) studie visar att det är fullt möjligt att 

genomföra. Frågor och valmöjligheter kring vad för slags leksaker och hur det ska vara 

möblerat verkar vara minimala det är något de vuxna inte lämnar ifrån sig på samma 

sätt som att låta barnen välja aktivitet eller om de vill ha mer mat. De vi kan utläsa från 

våra intervjuer är att säkerhet, ekonomi, praktiska lösningar och att det blir stökigt är 

orsaker varför man inte låter barnen vara med och bestämma över den fysiska miljön. 

Att våga lita på att barn klarar av ansvar och att de får vara delaktiga i både ord och 

handling innebär inflytande för barnen. Genom det våra informanter berättat om håller 

vi även med Westlund då vissa informanter lyft tydliga konkreta exempel på hur de 

lyckats ge barnen ett stort inflytande. Dessa pedagoger visar även upp en stor tillit till 

barnens förmågor och visar även detta för barnen, att de tror på dem och att de klarar 

utmaningen som ligger framför den. Återigen kommer vi alltså tillbaka till det faktum 

att pedagogens synssätt är en vital del i deras arbete med att ge barnen inflytande. 
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Slutsats 

I vårt resultat syns det att det är fullt möjligt att ge barnen inflytande över den fysiska 

miljön då en del av våra informanter gav konkreta exempel på hur de arbetar för att ge 

dem inflytande över miljön. Vårt resultat visar precis som tidigare forskning visat att 

barns inflytande är beroende av vilket synsätt pedagoger intar. Vi har även via denna 

studie sett problematiken med det då begreppen delaktighet, demokrati och inflytande är 

dynamiska begrepp som definieras på olika sätt. Genom detta finns det många olika 

syn- och arbetssätt med arbetet kring begreppen. Att barn ska ha inflytande över sin 

vardag på förskolan står både i läroplanen och känns även som en självklarhet, men i 

vilken utsträckning och hur påverkar det verksamheten utifrån andra aspekter i 

läroplanen och målen i verksamheten? Vi ser utifrån delar av vårt resultat att om barnen 

får för mycket inflytande verkar verksamheten sluta att fungera, barnen tappar respekten 

för de vuxna i verksamheten och skapar en slags anarki. Men det går även att se att de 

som lyckats involvera barnen i utformningen av den fysiska miljön hamnar högt upp på 

Harts stege vilket tyder på att vägen för att nå dit är lång. Detta kräver ett stort 

engagemang från pedagogerna sida och ett långsiktigt arbete med att ge barnen mer och 

mer inflytande, men även att visa att med inflytandet kommer ansvar.  

 

Eftersom vår studie är liten kan man inte dra några generella slutsatser utifrån vårt 

resultat men studien kan ligga till grund för vidare studier inom barns inflytande i den 

fysiska miljön i förskolan. Kanske genom att fortsätta liknande intervjuer eller 

observera förskollärare i verksamheten för att se om barn får inflytande i den fysiska 

miljön. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Har du gått någon fortbildning inom temat demokrati/delaktighet/inflytande? 

Hur arbetar ni med områdena demokrati/delaktighet/inflytande på er förskola? 

Har ni mött problem/hinder i arbetet med demokrati/inflytande? 

På vilka sätt får barn inflytande över den fysiska miljön? T ex flytta möbler, leksaker 

mellan rummen. Vara med och möblera rummen? 

Hur ser processen ut när ni köper in nytt material till er förskola? 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 

Vi heter Jacob Nilsson och Mikael Wallberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under hösten 2018, termin 7 skriver vi vårt examensarbete i 

didaktik. 

 

 

Under perioden 8/10-19/10 planerar vi för några intervjuer på er förskola. 

 

Syftet med studien är att undersöka barns inflytande över den fysiska miljön inomhus. 

För att närma oss detta kommer vi att genomföra intervjuer. Dessa intervjuer kommer 

att spelas in via ljudupptagning för att senare transkriberas och analyseras. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen ”Barns inflytande på den fysiska miljön i förskolan”, är 

helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter 

ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med spela in och dokumentera 

situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela 

vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksam för svar senast 2018-10-15 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

  

E-post: E-post:  

Tel: Tel:  
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Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare:  

E-post:  

Tel:  

 

 

 

Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen barns inflytande över den fysiska miljön inomhus är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med spela in och dokumentera de intervjuer 

där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela vår/min tid 

på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      


