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Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus. De frågeställningar vi har utgått ifrån är följande: Hur uppfattar 

förskollärare att barnen görs delaktiga och får inflytande vid utformning och planering 

av lekmiljöer? Vilka hinder uppfattar förskollärare att det finns som påverkar barns 

delaktighet och inflytande vid utformningen av lekmiljöerna?  Studien bygger på en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att besvara ovanstående 

frågor. Det insamlade materialet har analyserats genom kategoriseringar. Resultatet 

av studien visar att förskollärare använder sig av olika strategier för att möjliggöra 

barns delaktighet och inflytande vid lekmiljöns utformning. Förskollärarna försöker 

utgå ifrån barns intressen när lekmiljöerna utformas och erbjuder mycket material 

samt synliggöra det för barnen. Studien visar även att det finns hinder för att 

möjliggöra barnens delaktighet och inflytande vid lekmiljöns utformning.    

Nyckelord 

Lekmiljö, Delaktighet och Inflytande   

Tack 

Vi vill tacka alla förskollärare som tog sin tid och ville medverka i våra intervjuer. 

Utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår 

handledare Eva Klope som under hela arbetets gång har väglett oss och bidragit med 

sina kunskaper. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

2 Bakgrund 2 

2.1 Styrdokument 2 

2.2 Centrala begrepp 2 

3 Tidigare forskning 4 

3.1 Lekmiljöernas betydelse för barns lärande 4 

3.2 Pedagogens roll i barns lekmiljö 5 

3.3 Materialets tillgänglighet 5 

3.4 Delaktighet och inflytande 6 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 7 

4 Syfte 9 

4.1 Frågeställningar 9 

5 Teoretiska begrepp 10 

5.1 Fenomenografi 10 

5.2 Delaktighet och inflytande 10 

6 Metod 12 

6.1 Val av metod 12 

6.2 Genomförande 12 

6.2.1 Urval 12 

6.2.2 Bearbetning av data 14 

6.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 14 

6.4 Etiska aspekter 15 

7 Resultat och analys 16 

7.1 Hur görs barnen delaktiga och ges inflytande vid utformningen av 

lekmiljöer 16 

7.1.1 Förskollärares uppfattning om barns delaktighet och inflytande 16 

7.1.2 Strategier för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande 16 

7.2 Faktorer som kan vara hinder för barns delaktighet och inflytande vid 

utformning av lekmiljön 19 

7.3 Sammanfattning av resultat 21 

8 Diskussion 23 

8.1 Hur uppfattar förskollärare att barnen görs delaktiga och får inflytande 

vid utformning och planering av lekmiljöer? 23 

8.2 Vilka hinder uppfattar förskollärare finns som påverkar barns delaktighet 

och inflytande vid utformning av lekmiljö? 24 

8.3 Pedagogiska implikationer 25 

8.4 Förslag till vidare forskning 25 

9 Referenser 26 

 



 

Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Bilaga 2: Intervjuguide 



 

1(27) 

 

1 Inledning 

Denna undersökning handlar om hur förskollärare utformar lekmiljöer och hur barnen 

görs delaktiga och får inflytande vid utformning av lekmiljöer. En majoritet av 

svenska barn deltar dagligen i förskoleverksamheten. Många av barnen går långa 

dagar på förskolan och därför spelar lekmiljön en viktig roll för de erfarenheter som 

barn får i sin vardag (Granbom 2011). Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) har vi sett olika förskolors lekmiljöer som ser olika ut, trots att det är samma 

läroplan de ska utgå ifrån. Det har väckte frågor hos oss, vad är det som gör att det 

ser olika ut på förskolorna? Är barnen delaktiga vid utformningen av lekmiljön och 

på vilket sätt? Med denna bakgrund är syftet med föreliggande studie att bidra med 

kunskap om förskollärares uppfattningar för hur barns delaktighet och inflytande 

kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön inomhus.  

I läroplanen för förskolan står att förskolan ska erbjuda barnen en tillgänglig miljö för 

alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja 

barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. De tar även upp att miljön i 

förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Barnen ska 

kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i 

varierande miljöer (Skolverket 2018 s.7, 11). Vårt uppdrag som förskollärare är att 

skapa en lekmiljö som främjar barns lek, samt att utgå ifrån barnens intressen i vårt 

arbete. Läroplanen tar även upp ett kapitel om barns inflytande och delaktighet (2.3) 

där det står att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

ska ligga till grund för utformningen av miljön (Skolverket 2018.s 16).  

I denna undersökning tas vikten av lekmiljön upp på förskolan, då det är både barn 

och pedagoger som vistas i förskolans miljö under många år. Vidare studeras hur 

förskollärarna gör barnen delaktiga vid utformningen av lekmiljön. Enligt läroplanen 

ska miljön på förskolan vara en trygg plats för barnen och pedagogerna, samt att den 

ska vara givande och passa barngruppen. Förskollärarna ska utgå ifrån barnens 

intressen vid planering av lekmiljöer. Barnen ska få möjlighet till inflytande så att 

pedagogerna ska kunna skapa en plats för barnen att utvecklas i. Tidigare forskning 

har undersökt miljöns betydelse för barns lek och lärande och vikten av barnens 

inflytande och delaktighet i verksamheten (Engdahl 2014). Forskning visar även att 

barn inte alltid har inflytande på det sättet som läroplanen säger att de bör ha (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2001). När barnens intressen, intentioner och sätt att förstå 

tas tillvara på, får de delaktighet och inflytande i verksamheten (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2001). Utifrån ovan kommer vi att undersöka hur 

förskollärare idag arbetar kring lekmiljöer och hur barnen görs delaktiga och får 

inflytande. Det framgår inte hur förskollärarna idag tar in barnens intressen vid 

utformning av lekmiljöerna. Här finns en kunskapslucka som behöver undersökas.    
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vad styrdokumentet säger om lekmiljöns betydelse och 

barnens delaktighet och inflytande. Därefter följer en beskrivning av centrala begrepp 

som används i vår studie.   

2.1 Styrdokument 

Skolverket (2018 s.5) lyfter att barn ska ges möjlighet att utvecklas till demokratiska 

samhällsmedborgare. Förskolan ska vila på en demokratisk grund, där verksamheten 

ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar. Den demokratiska 

verksamheten ska lägga grunden för barnens växande ansvar och intresse för att aktivt 

delta i samhället. Förskolan ska enligt Skolverket (2018 s.16) ansvara för att alla barn 

på förskolan utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans lekmiljö. Barnen ska utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar 

och åsikter så att de kan påverka sin situation, samt förståelse för demokratiska 

principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Förskollärarnas ansvar är att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen 

aktivt deltar (s.12). Dessutom ska förskolläraren ansvara för att varje barn får ett reellt 

inflytande på verksamheten (Skolverket 2018 s.16). I Läroplanen står även att 

arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över 

sin utbildning samt att respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter, samt 

säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i 

utbildning.  

Även Utbildningsdepartementet (2003) betonar att det grundläggande skälet till barns 

inflytande är mänskliga rättigheter. För att barnen ska kunna uppfostras till 

demokratiska medborgare, måste de redan i förskoleålder vistas i en demokratisk 

miljö, där barnet kan påverka sin situation och få sin röst hörd. Innehållet belyser att 

elever med erfarenhet av att ha inflytande redan vid tidig ålder, är bättre på att göra 

självständiga val och lära av varandra.  De har även lättare att samarbeta med andra 

människor. I förskolan ska barn tillsammans med andra barn och vuxna aktivt delta i 

beslut som rör den pedagogiska miljöns utformning och ha möjlighet att välja mellan 

olika aktiviteter och material.  Pedagogerna måste beakta barnens åsikter och inte bara 

låta dem komma till tals. Pedagogernas viktiga uppgift är att ta tillvara barns egna 

intressen och samtidigt skapa intresse för det innehåll de vill att barnen skall utveckla 

förståelse om. (Utbildningsdepartementet 2003, ss, 9-12, 17). I vår studie visar det sig 

att förskollärarna lyssnar in barnens intressen och bygger vidare på det vid utformning 

av lekmiljön.  

2.2 Centrala begrepp 

I vår studie kommer vi att använda oss utav begreppen lekmiljö, inflytande och 

delaktighet. Med lekmiljö menar vi förskolans fysiska inomhusmiljö där barns lek 

sker. Begreppen inflytande och delaktighet används ofta tillsammans och med samma 

betydelse (Arnér 2006; Dolk 2013). Begreppet inflytande innebär att barnen i 

förskolan ska kunna styra sin vardag på ett märkbart sätt. Detta betyder att 

pedagogerna måste planera verksamheten utifrån barnens intressen och 

initiativ. Delaktighet betyder att ta del av någonting som någon annan redan har 
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bestämt i förväg (Arnérs 2006). Det betyder att barnen blir delaktiga efter att 

pedagogerna har förbestämt utformningen av lekmiljöerna.  
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3 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Forskningen är 

uppdelad i olika avsnitt för mer tydlighet. Inledningsvis presenteras lekmiljöns 

betydelse för barns lärande, därefter kommer pedagogens roll i barnens lekmiljöer. 

Avslutningsvis följer materialets tillgänglighet, samt forskning kring delaktighet och 

inflytande. Författarna i tidigare forskning benämner all förskolepersonal pedagoger.  

3.1 Lekmiljöernas betydelse för barns lärande 

Inomhus och utemiljön på förskolan ska komplettera varandra, så att aktiviteter som 

utförs inomhus skulle kunna utföras ute utan svårigheter (Eriksson Bergström 2013). 

Förskolans institutionella drag kan visas genom lekmiljöer, dagliga rutiner och 

planerade tider för lek. För att följa läroplanens intentioner bör pedagogerna skapa 

miljöer som inspirerar barnen till olika typer av verksamheter och eget utforskande. 

Vidare tar Eriksson Bergström (2013) upp vikten av pedagogernas medvetenhet om 

den pedagogiska miljöns möjligheter och dess betydelse för det pedagogiska arbetet 

i förskolan. Den pedagogiska miljön ska vara anpassningsbar, mångsidig och den ska 

kunna påverkas av barn och vuxna i de olika aktiviteter som förekommer under dagen. 

Den ska planeras på ett sätt så flera aktiviteter kan förekomma i samma rum, och att 

barn kan välja lekaktiviteter utan vuxnas hjälp (Eriksson Bergström 2013).  

Förskolans olika omständigheter kan hindra barnen från att påverka och förändra 

miljöerna (Engdahl 2014; Eriksson Bergström 2013; Granbom 2011). Lekmiljön kan 

både öppna upp och vara hinder för nya möjligheter för barns lärande. Om den fysiska 

miljön är fungerande skapas det många möjligheter, som till exempel utveckling i 

leken. Det kan handla om att utforma och möblera om utifrån leken. Lekmiljön bör 

anpassas efter barnens intresse, ålder, önskade aktiviteter och behov. Det måste vara 

en miljö där barnen kan påverka och vara delaktiga i (Granbom 2011; Engdahl 2014; 

Eriksson Bergström 2013).  

Elisabeth Nordin-Hultman (2011) jämför i sin avhandling Pedagogiska miljöer och 

barns subjektskapande, svenska och engelska förskolemiljöer. Nordin-Hultmans 

(2011) avhandling visar att de pedagogiska miljöerna i Sverige ses som homogena 

och enhetliga, de präglas av brist på variation. Barn får svårt att ställa sig i en lärorik 

samt givande relation till omgivningen. Rummen ger begränsat utrymme för att låta 

barnen skapa meningsfullhet. I Nordin-Hultmans studie framkom att miljön oftast 

togs för givet i de svenska förskolorna, att allt skulle vara som det alltid har varit. 

Studien har också visat att barn agerar på olika sätt beroende på vad de stöter på för 

material och miljö. En inspirerande miljö ger barnen möjlighet att stimuleras, 

utvecklas och de skapar identiteter i den miljö som råder, då barn lär sig på olika sätt. 

Den pedagogiska miljön spelar stor roll för hur barn blir och vad barn gör, den talar 

om vad barnet bör vara eller vad barnet är.  

Sofia Eriksson Bergström (2013) undersöker i sin avhandling relationen mellan 

pedagoger, barn och den fysiska miljön på förskolor. Hon skriver att miljöerna på 

förskolan ska kunna förstås som ett pedagogiskt syfte, där pedagogerna genom 

utformning av lekmiljön styr vilka lekar som är erbjuds. Både den fysiska miljön som 
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den sociala kan begränsa och möjliggöra för leken. Barn skapar en lekmiljö som 

passar det tema som leken har (Eriksson Bergström 2013).  

Förskolan ska uppmuntra och stimulera barns lek genom att planera och utforma 

förskolans lekmiljöer utifrån leken (Nordin-Hultman 2011; Granboms 

2011). Lekmiljöerna ska anpassas till barnets ålder och intressen. Valet av möblering 

är centralt för att barnen ska bli inbjudna till lek, både enskilt och i större och mindre 

gruppkonstellationer. Vidare jämställer Granbom (2011) lek med lärande och menar 

att lek betraktas som ett grundläggande behov i barns utveckling vilket bidrar till en 

ömsesidig process, där barn ständigt lär sig genom lek och lek blir också barns sätt 

att lära.   

3.2 Pedagogens roll i barns lekmiljö 

Jeesun Jung (2013) tar i sin studie upp pedagogens roll i barns lek och att rollerna 

förändras på grund av miljön. Pedagogerna har olika roller som observatör i barnens 

lek så kan de få kunskaper om barnen och vad de är intresserade av och hur de 

utvecklas. Genom observationerna får även pedagogerna se hur de kan hjälpa barnen 

att komma vidare i leken och utveckla den (Jung 2013).  

Förskollärarens uppgift är att synliggöra miljön och materialet för att barnen ska 

kunna få en överblick och förstå vad det finns att välja på. Det är bra att tänka över 

hur materialet presenteras och görs tillgängliga för barnen, skriver Nordin-Hultman 

(2011). Liksom andra forskare inom området betonar Granbom (2011) att 

förskolläraren ska ha grundläggande kunskaper och erfarenheter om lekmiljöns olika 

betydelser samt vad som är viktigt i verksamheten. Förskollärarens uppgift är att ta 

till vara barnens intressen samt utforma en lekmiljö som är stimulerande för barnen. 

Huvudsakliga uppgiften är att skapa möjlighet till lek. Det innefattar att skapa regler 

som underlättar för lek samt förbereda miljön genom att skaffa material, städa och 

organisera den pedagogiska praktiken på ett sådant sätt att leken utvecklas och 

stimuleras. Förskollärarens ansvar är även att introducera och sätta ramar för vilket 

material som finns tillgängligt i rummet (Granbom 2011 & Nordin-Hultman 2011).  

3.3 Materialets tillgänglighet 

Barns delaktighet påverkas av materialets och aktiviteternas tillgänglighet på 

avdelningen. Det är viktig att erbjuda barnen stimulerande material och aktiviteter 

som de kan välja mellan (Eriksson Bergström 2013). Däremot tar Rentzou (2014) upp 

att barns utveckling påverkas av till exempel mängden och kvaliteten på materialet 

och hur miljön organiseras. Det finns olika faktorer som bör tas hänsyn till när miljön 

organiseras exempelvis att lekmiljön bör ge barnen känslan av stabilitet och 

möjligheter till utforskande. Den ska tillåta barnen att fritt uttrycka sina behov och 

önskemål. De ska få möjligheter att använda utrymme och material självständig utan 

vuxnas hjälp (Rentzou 2014).  Eriksson Bergström (2013) betonar också att miljöer 

med neutralt och odefinierat material ofta skapar kollektiva lekar. 

Svenska förskolor har lite material och aktivitetsmöjligheter jämfört med engelska 

förskolor (Nordin-Hultmans 2011). Den svenska förskolans miljö och material 

beskrivs som otillgängligt och med lite variation av material. Med otillgänglig innebär 
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att de svenska förskolornas inredning ofta bygger på höga hyllor där barnen inte kan 

se eller ta ner material själva, som gör att barnen ibland inte ens vet vilket material 

som finns på förskolan menar Nordin-Hultmans (2011). Även stängda skåp och dörrar 

signalerar en begränsning av material. Nordin-Hultman (2011) problematiserar detta 

som makt och kontroll som förskollärarna får genom att placera material på höga 

hyllor eller rum som barnen inte har tillgång till, då blir barnen i behov av en vuxen 

för att kunna undersöka ett material. Detta tycks inte lika naturligt som om materialet 

är i barnets höjd, och gör barnen beroende av förskollärarna. Detta kan jämföras med 

den engelska förskolan där det finns mycket och varierande material i barnens höjd 

(Nordin-Hultmans 2011).  

Granbom (2011) använder sig av social representationsteori i sin avhandling som 

främst utgår från individens uppfattningar av miljöer. Granbom (2011) tar upp 

begreppen tillgänglighet och otillgänglighet av materialet. Några pedagoger som 

deltar i hans undersökning framhåller vikten av att barn ska få vistas i en flexibel 

förskolemiljö där materialet är tillgängligt för att barnen på egen hand ska kunna 

hämta material som de själva väljer utifrån deras intressen. Däremot menade andra 

pedagoger att materialet ska ha bestämda platser, således att det ska vara mer ordning 

och struktur i lekmiljön. Granbom tar även upp att några pedagoger såg kritiskt på 

ordning och reda. Istället menade de att om miljön inte är städad kan det vara positivt 

eftersom miljön då blir kreativ, det benämnde pedagogerna för ett “Kreativt kaos”. 

Vidare skriver Granbom (2011) att pedagogerna i studien betraktar sig själva ha stor 

kompetens och kunskap att organisera lekmiljön i förskolans verksamhet. I förskolans 

lekmiljö ska det finnas material till användning för barns lek och lärande. Materialet 

kan uppmuntra barn till att engagera sig i olika former av lek med redskap som 

utmanar dem. Det är förskollärare som sätter ramar för vad som erbjuds i ett rum som 

stödjer barns idéer. Indirekt eller direkt kan material bidra till barns utveckling 

(Granbom 2011). 

3.4 Delaktighet och inflytande 

Barn ges inte inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som riktlinjer i 

läroplanen föreskriver menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2001). Detta beror 

till största del på att lärarna har svårt att veta vad barn kan bestämma och hur barn 

kan involveras i beslutsprocesser. Förskollärarna vågar inte ge barn inflytande i 

demokratiska frågor då de menar att det oftast bidrar till stökiga miljöer. Vid visa 

tillfällen förstår förskollärarna inte vad barnen egentligen är intresserade av. Om 

förskollärarna inte vet vad barnen har för verkligt intresse blir det svårt att göra barnen 

delaktiga, menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2001). Det är lärarens uppgift 

att rikta barnens uppmärksamhet mot frågor om demokrati och att få dem att tänka, 

bli intresserade av deltagande, argumentera för sina ståndpunkter och göra det möjligt 

för dem att påverka olika situationer (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001; Dolk 

2013). Författarnas resultat har visat att förskollärarna uttrycker att de ger barnen 

inflytande i viss mån genom att barnen får avgöra vilka material de vill ha och vilka 

kamrater de vill umgås med, men de får inte delta i organisationsfrågor vilket bidrar 

till att dessa möjligheter utesluts. Barnen bör därför kunna utöva inflytande i ett 

mycket bredare område än de verkar göra för närvarande för att förbättra kvaliteten i 

förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001; Dolk 2013).  
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När barns intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och tas vara på ges 

delaktighet och inflytande menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2001). Det 

som argumenteras för är att inte överlåta beslutet till barnet, men att involvera barn, 

att få dem att känna att de är kompetenta att delta i beslutsprocesser genom att 

kommunicera med dem, ställa frågor, lyssna på dem för att få dem att utveckla 

färdigheter och en önskan att argumentera för sina ståndpunkter. Förskolan bör vara 

en plats där barn kan delta och öva påverkan och genom deltagande lära sig att deras 

åsikter och känslor respekteras och värderas (Sheridan & Pramling Samuelsson 

2001). Reglering av tid och rum i svenska förskolor enligt Nordin-Hultman (2011) är 

stark och barnen är beroende av pedagogerna för sina aktiviteter och för tillgången 

till tid, rum och material. Detta begränsar barnens möjligheter till inflytande (Nordin-

Hultman 2011).     

Med hjälp av dokumentation kan förskollärarna reflektera över sitt eget sätt att agera 

och hur olika situationer har utvecklats (Arnér 2006). Det handlar om att 

uppmärksamma egna attityder till barnen och mötet med dem. Vilket sedan i sin tur 

leder till diskussioner kring bestämda rutiner i verksamheten och maktförhållanden 

mellan barnen och de vuxna som kan ha betydelse för deras möjligheter till inflytande. 

I Arnérs (2006) studien visar resultatet att pedagogerna skapar förutsättningar för 

barnen att vara delaktiga i processen och tar till sig barnens åsikter. När förskollärarna 

tar vara på barns agerande och vad de säger främjar det möjligheter till att ta egna 

ställningstaganden samt får ett reellt inflytande (Arnér 2006). Barnen har stort 

inflytande över leken, de tar själva initiativ till lekarna och har stora möjligheter att 

välja vilket material de vill använda. Förskollärarna ser det som viktigt att barnen ska 

kunna ta egna initiativ och att de inte alltid ska behöva be de vuxna om hjälp. 

Förskollärares uppgift blir då att planera verksamheten och miljön på ett sätt som 

bjuder in barnen till att få inflytande (Westlund 2011). Westlund (2011) påpekar även 

att det finns olika dilemman i arbetet med barns inflytande. Förskollärarna upplever 

krav på sig som gör att de inte alltid kan låta barnen få det inflytande som de 

egentligen tycker att barnen har rätt till, det kan exempelvis vara bristande 

personalresurser. Däremot vid full personalstyrka får barnen större chans till 

inflytande (Westlund 2011). Barns möjligheter att få inflytande är även beroende på 

vad pedagogerna har för inställning då det till stor del är de som bestämmer hur 

mycket inflytande barnen kommer att få. Förskollärarna tycker det är problematiskt 

att låta barnen bestämma därför blir det ofta att de inte får lov att göra det (Westlund 

2011). 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lekmiljöerna på förskolan har stor 

betydelse för barnen. Det kan bidra med olika möjligheter för barnen till exempel att 

inspirera, utforska, utveckla och lära. När pedagogerna utformar en lekmiljö ska de 

utgå ifrån barnens intressen och behov. Forskning om pedagogernas uppfattning 

lyfter att lek har stor betydelse i vardagen på förskolan, eftersom leken är viktig för 

barnens utveckling och har stor påverkan på barns lärande. Forskning om material 

lyfter att materialet ska vara tillgänglig och att det ska vara varierande, samt inspirera 

barn till lek. Forskning om förskollärarens roll lyfter att de ska skapa en inspirerande 

lekmiljö som bidrar till att öka lekens möjligheter. Forskningen tar även upp att barn 
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på svenska förskolor ofta inte ges inflytande över verksamheten i så stor utsträckning 

som läroplanen säger.   
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4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus.  

4.1 Frågeställningar 

Undersökningen kommer att utgå ifrån följande frågeställningar:     

1. Hur uppfattar förskollärare att barnen görs delaktiga och får inflytande vid 

utformning och planering av lekmiljöer?  

2. Vilka hinder uppfattar förskollärarna att det finns som påverkar barns 

delaktighet och inflytande vid utformningen av lekmiljö?  
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5 Teoretiska begrepp 

Här presenteras studiens teoretiska perspektiv, samt definitionen på begreppen 

delaktighet och inflytande.  

5.1 Fenomenografi 

Den fenomenografiska undersökningen passar vår studie, eftersom det är 

förskollärarnas egna uppfattningar som vi utgår efter. Lars, Owe Dahlgren och 

Kristina Johansson (2019) tar upp att fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, 

där huvudsyftet är att ta reda på hur människor uppfattar och förstår olika aspekter av 

sin omvärld, således den undersöker vad som sägs. Syftet med 

en fenomenografisk studie är att finna variationen i och systematisera människors 

erfarenheter av olika fenomen. Med fenomen menas allt som kan uppfattas. 

Fenomenografin studerar inte om något fenomen är sant eller falskt, utan vad man vill 

veta är just hur människor uppfattar fenomenet. Det handlar om människors tankar 

om sin omvärld, och om hur erfars och uppfattar den. Både vad man har tänkt på och 

varit med om (Owe Dahlgren & Johansson 2019). Det som vi vill undersöka är 

förskollärares uppfattningar om lekmiljöns utformning och barns delaktighet och 

inflytande i den.    

5.2 Delaktighet och inflytande 

Begreppen inflytande och delaktighet används ofta tillsammans och med samma 

betydelse (Arnér 2006; Dolk 2013). Begreppet inflytande innebär att barnen i 

förskolan ska kunna styra sin vardag på ett märkbart sätt. Detta betyder att 

pedagogerna måste planera verksamheten utifrån barnens intressen och 

initiativ. Delaktighet betyder att ta del av någonting som någon annan redan har 

bestämt i förväg (Arnérs 2006). Det betyder att barnen blir delaktiga efter att 

pedagogerna har förbestämt utformning av lekmiljön. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2001) skriver, att delta och utöva inflytande är inte bara barns 

rätt, det är även nödvändigt för barns utveckling av demokratiska principer och 

inlärningsprocess.  

Delaktighet och inflytande har fått liknande betydelse som att bestämma, vilket gör 

att det finns en osäkerhet kring att barnen ska få både för mycket och för lite av 

delaktighet och inflytande i förskolan. Att få komma till tals innebär inte att barnen 

får sin vilja igenom, men det är viktigt att allas tankar ändå tas på allvar. Delaktighet 

ses oftast som ett begrepp där barnen får vara med och bestämma, dock inom 

bestämda ramar som förskollärarna redan har byggt upp skriver Dolk (2013). 

Valfrihet är inte densamma som delaktighet och inflytande, utan att delaktighet och 

inflytande bör förstås i relation till demokratisynen. Dolk beskriver begreppet 

skendemokrati och att det verkar uppstå på grund av att det inte finns så många 

områden som barn kan vara med och bestämma över. Barnens delaktighet och 

inflytande stannar vid de ytliga och vardagliga valen, och blir då en form av 

skendemokrati (Dolk 2013).  

Förskollärarna använder indirekt och direkt former i arbetet med barns inflytande, där 

barnen får den indirekta formen av inflytande genom att pedagogerna i sin planering 
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tar hänsyn till vad de uppfattar att barnen är intresserade av. Westlund menar att 

barnen då inte blir direkt delaktiga i planeringen utan det är förskollärarnas 

uppfattningar om deras intressen som ligger till grund för utformningen av 

verksamhetens innehåll (Westlund 2011).  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus. Genom att använda oss av teoretiska begreppen delaktighet och inflytande 

som ett analysverktyg i vår studie, kan vi i undersökningen se hur förskollärarna 

uppfattar barns delaktighet och inflytande vid utformningen av lekmiljön. Utifrån 

förskollärares uppfattning får vi en inblick i hur barnen görs delaktiga och ges 

inflytande, samt vilka hinder som finns. Därefter tolkar vi förskollärarnas 

uppfattningar i förhållande till hur delaktighet och inflytande beskrivs i tidigare 

forskning och i läroplanen.   
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6 Metod 

Inledningsvis presenteras studiens metod som är kvalitativ intervju. Därefter kommer 

studiens urval, genomförande, bearbetning av data och trovärdighet och tillförlitlighet 

att beskrivas. Avslutningsvis tas etiska aspekter upp.   

6.1 Val av metod 

För att få svar på syfte och frågeställningarna i studien har vi använt oss av kvalitativa 

metod med semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer 

tydliggörs förskollärares uppfattningar och möjliggör en inblick i olika verksamheter, 

hur de utformar lekmiljön och hur de gör barnen delaktiga vid utformningen av 

lekmiljön. Denscombe (2018) menar att kvalitativ semistrukturerad intervju är en 

metod som låter intervjupersonen berätta fritt om sina tankar och tolkningar utifrån 

öppna frågor. Vid användandet av semistrukturerade intervjuer där en intervjumanual 

med ämnen och frågor förberetts, har respondenten möjlighet att utveckla sina idéer 

och tankar kring ämnet och frågorna som tagits upp.   

Semistrukturerad intervju skiljer sig från ostrukturerad intervju genom att den följer 

en intervjuguide. Intervjuaren är flexibel och kan ställa följdfrågor och den 

intervjuade kan tala mer utförligt om ämnet. Då studiens syfte är att bidra med 

kunskap om förskollärares uppfattningar för hur barns delaktighet och inflytande 

kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön inomhus, bedöms denna metod 

som lämplig i vår studie, eftersom vi eftersträvar att nå förskollärarnas uppfattningar. 

Denscombe (2018) tar upp att i den kvalitativa forskningen samlas data in antingen i 

form av ord eller också kan den baseras på visuella bilder och artefakter. Det kan vara 

nedtecknade ord som rapporter, skriftliga redogörelse eller talade ord som muntliga 

intervjuer. De talade orden måste spelas in och sedan överförs till ett skriftligt format 

till exempel transkriberingar som uppfyller forskarens behov. Med kvalitativ 

forskning försöker forskarna finna en djupare förståelse i det de avser undersöka eller 

att fokusera på ett visst ämne. Vårt ämne är lekmiljöns utformning. Hon tar även upp 

att personliga intervjuer innebär att en forskare och en informant träffas. En fördel 

med det är att forskaren bara har en person åt gången att fokusera på och då det blir 

lättare att transkribera eftersom all information kommer från samma person 

(Denscombe 2018).   

 

6.2 Genomförande 
Här presenteras studiens urval och lite beskrivning av hur vi har gått tillväga, samt 

bearbetnings av data.   

6.2.1 Urval 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus, därför blir urvalet målinriktat just mot förskollärarna. Vi har valt att inte 

intervjua barnskötare eftersom det största ansvaret för förskolans pedagogiska 

verksamhet ligger på förskollärarna. Informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut via 
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mejl eller lämnades till förskollärarna. Vi har kontaktat 14 förskollärare och 9 av dem 

har svarat och tackade ja. Samtliga förskollärare har fiktiva namn. Förskola 1–4 är 

Reggio Emilia inspirerad. I Reggio Emilia kallas miljön för den tredje pedagogen. 

Miljön betraktas som en pedagog som inspirerar och uppmuntra barnen, utmanar 

barnens tankar, fantasi och skapa möjligheter till aktivt utforskande och lärande. 

Enligt Reggio Emilia filosofin är barns val, erfarenheter, tankar och teorier viktiga. 

Barn ses som kompetenta och fokus är på barns styrkor, inte svagheter. Förskollärares 

uppgift är att skapa förutsättningar för utforskandet genom att planera och organisera 

miljön som kan stödja och stimulera barnens intresse, motivation och kreativitet. 

Pedagogerna är medforskande och söker kunskap tillsammans med 

barnen.  (Dahlberg & Åsén 2011; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). I tidigare 

forskning benämns all förskolepersonal för “pedagoger” men vi har valt att skriva 

“förskollärare” i analysen eftersom vi bara har intervjuat förskollärare.  

Tabellen nedan visar antal förskolor och förskollärare som blev intervjuade. Den visar 

även antal barn och ålder. Alla förskollärare har fiktiva namn.  

Tabell 1: översikt av urval 
 Avdelning Antal barn på avdelningen 

som intervjun har gjort och 

ålder 

Förskollärarna som 

blev intervjuade  

Förskola 1 A 16 barn/2 år Maria 

Förskola 1 B 16 barn/3 år Marianne 

Förskola 2  15 barn/4-5 år Hanna 

Förskola 3  28 barn/3-4 år Erika 

Förskola 4  15 barn/3-5 år Ulrika 

Förskola 5 A 13 barn/1-3 år Nina 

Förskola 5 B 23 barn/3-5 år Lena 

Förskola 6  13 barn/1-2 år Lina 

Vi intervjuade 9 förskollärare, av dessa nio intervjuer har en plockats bort av etiska 

skäl, därför presenteras enbart transkriberingar från åtta intervjuer. Tiderna för 

intervjuerna har vi bokat efter överenskommelse med förskollärarna. Intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplatser för att informanterna skulle känna sig trygga. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda arbetsrum där vi kunde prata ostört. Det var en 

lugn miljö där det inte fanns några stressmoment som kunde påverka samtalet. 

Intervjuerna har genomförts enskilt. Innan intervjuerna genomfördes formulerades 

intervjufrågor utifrån syftet och frågeställningar (Bilaga 2). Intervjufrågorna togs med 

till intervjuerna som ett stöd till samtalet.   

Intervjuerna spelades in eftersom det då var lättare att koncentrera sig på vad 

respondenterna berättar. Inspelningarna gjordes med hjälp av mobiltelefon. 

Intervjuerna startades genom att berätta för förskolläraren att syftet med intervjun inte 

syftar till att granska dem eller hitta något fel, anledning med intervjun är att vi är 

nyfikna hur de arbetar. Intervjuguiden innehöll även frågor som behandlade antal barn 

som är inskrivna på avdelningen, ålder på barn, samt antal personal på avdelningarna 

där de arbetar. Dessa frågor användes för att både vi och respondenterna skulle känna 

oss bekväma i situationen. Till intervjufrågorna (Bilaga 2) ställdes följdfrågor på det 

respondenterna berättade. Förskollärarna fick utrymme att uttrycka sig och ge 
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exempel på hur de gör på deras avdelning. Vi slutade med att titta på avdelningen och 

förskolläraren visade de olika lekmiljöerna som de hade.  

6.2.2 Bearbetning av data 

Efter varje genomförd intervju transkriberades de ljudinspelningar direkt till skriven 

text för att enklare kunna hantera. Enligt Denscombe (2018) behöver ljudinspelningar 

transkriberas och kommenteras, då det förenklar att genomföra detaljerade sökningar 

och jämförelse mellan data. Materialet behöver sorteras för att hitta kategorier samt 

teman i informanternas svar. Att skriva om talade ord till text 

menar Denscombe (2018) är centralt för att underlätta hantering och analys av data 

samt göra det talade ordet mer beständigt.   

När data transkriberades lästes alla transkriberingar igenom flera gånger för att hitta 

kategorier och mönster. Vi började kategorisera intervjusvaren utifrån våra 

forskningsfrågor och därefter letade vi efter mönster och teman som visade på både 

likheter och skillnader i respondenternas svar. Studiens material analyserades i 

förhållande till studiens syfte och frågeställnings, samt de teoretiska begreppen 

delaktighet och inflytande. Det oväsentliga sorterades bort. Under kategoriseringen 

var vårt fokus på förskollärares uppfattningar och delaktighet och inflytande vid 

utformningen av lekmiljön. För att styrka vårt resultat har vi använt citat av 

respondenternas uttalanden. Denscombe (2018) skriver att analysen kräver en 

detaljerad granskning av texten, således data ska kodas och kategoriseras. Forskaren 

måste bli väl förtrogen med texten genom att läsa den flera gånger, för att kunna 

identifiera teman i data (Denscombe 2018). Efter att texten har kategoriserats började 

vi att reducera, genom att bestämma vilka delar av data som är viktigare än andra.   

6.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie bör forskaren beskriva validitet som trovärdighet eftersom svaret 

från de intervjuade kan ändras beroende på vem som intervjuar och vem som blir 

intervjuad. Forskaren kan heller inte vara helt säker på att det den intervjuade berättar 

stämmer överens med verkligheten. I ett fenomenografiskt perspektiv är man inte 

intresserad av om den intervjuade stämmer överens med verklighet i termer av att det 

den berättar “faktiskt har hänt”. Istället intresserar man sig för människors olika 

uppfattningar. I den här studien är det alltså förskollärarnas uppfattningar om barns 

delaktighet och inflytande vid lekmiljöns utformning. Trovärdigheten och 

noggrannheten i studien innebär att man har samlat sitt data på ett noggrant sätt och i 

tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser av det. För att öka tillförlitligheten 

är det viktigt att metod, analys och beslutfattande redogörs tydlig för läsaren 

(Denscombe 2018). Thornberg och Fejes (2019) tar upp att begreppen trovärdighet 

och tillförlitlighet är mer anpassad för kvalitativ forskning. Dessa begrepp handlar 

om hur noggrann och systematisk man har varit under hela forskningsprocessen. I 

vilken mån resultaten är trovärdiga och tillförlitliga är beroende av hur man har gått 

tillväga gällande datainsamling och analys (Thornberg & Fejes 2019). Detta har 

bidragit till att studiens intervjufrågor har utformats med stöd av tidigare forskning. 

Följdfrågorna varierade eftersom några förskollärare gav utförliga svar medan vissa 

har vi behövt fråga mer. Detta kan ha påverkat resultatet. Under transkriberingen var 

vi noga med att ta bort data som vi ansåg att det inte var relevant för studiens syfte.   
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6.4 Etiska aspekter 

Författarna har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2017, 2002) under arbetet med intervjuerna. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med principerna är att skydda de som deltar i studier.    

Informationskravet - innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte, 

att deltagandet är frivilligt och konfidentiellt, samt vad den insamlade data kommer 

användas till (Vetenskapsrådet 2017, 2002). I studien informerades deltagarna genom 

muntlig information, samt att informationsbrev skickats ut till de berörda 

förskollärarna där all viktig information om studien och hantering av empirin finns, 

(se bilaga 1). Därefter ska samtycke inhämtas. Samtyckeskravet - innebär att 

forskaren ska få samtycke från personalen. Att deltagarna själva får bestämma 

medverkan, hur länge de vill delta samt vilka villkor de vill delta på och också kunna 

själva avbryta sin medverkan när de vill. Informanterna har även rätt till att bara svara 

på de frågor de vill och behöver inte svara på allt. I studien lämnade deltagarna sitt 

samtycke muntligt och skriftligt. Konfidentialitetskravet - innebär att alla uppgifter 

om deltagarna som ingår i undersökningen ska behandlas med 

största konfidentialitet. I studien har vi tagit hänsyn till detta, genom att bevara 

insamlad empiri på ett säkert ställe, som obehöriga inte har tillgång till. Alla 

personuppgifter, förskolans namn samt förskollärarnas namn har anonymiserats. I den 

här studien används fiktiva namn och bara de som arbetar med rapporten har tillgång 

till transkriberingarna. Nyttjandekravet - innebär att allt material som insamlades 

kommer enbart att användas i forskningssyfte. Allt material som samlades in kommer 

endast användas till vår studie. Inspelningarna kommer raderas efter att studien är 

avslutad (Vetenskapsrådet 2017, 2002).    

Det insamlade materialet kommer endast användas i vårt arbete och kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. Vi kommer även i arbetet att 

avidentifiera förskolans, förskollärarnas och avdelningens namn. En av de intervjuade 

har vi plockats bort av etiska skäll.   
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7 Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys som har framkommit med hjälp av de intervjuer 

som genomförts. Resultatet bygger på kategoriseringar av intervjusvaren och det 

presenteras utifrån de frågeställningar som ställts i relation till studiens syfte. 

Resultatet delas först upp i två huvudkategorier som baseras på studiens 

frågeställningar. I den första delen av kapitlet besvarar vi frågeställningen. Hur 

uppfattar förskollärare att barnen görs delaktiga och får inflytande i utformning och 

planering av lekmiljöer? I den andra delen av kapitlet besvaras 

frågeställningar: Vilka hinder uppfattar förskollärare finns som påverkar barns 

delaktighet och inflytande vid utformningen av lekmiljö?   

7.1 Hur görs barnen delaktiga och ges inflytande vid utformningen av 

lekmiljöer  
Hur förskollärare uppfattar kring att få barnen delaktiga under lekmiljöers utformning 

skiljer sig åt på de olika förskolorna. Nedan presenteras två underrubriker.   

7.1.1 Förskollärares uppfattning om barns delaktighet och inflytande 

Samtliga respondenter ser barns delaktighet och inflytande som en viktig del i arbetet 

med barn, eftersom det är barnen som är huvudpersonen på förskolorna. Det tyder på 

att förskollärarna har samma syn fast beskriver det på olika sätt.   

 

Barnen ska ha ett kritisk tänkande   

Vissa förskollärare tar upp vikten av barnens delaktighet och inflytande i 

verksamheten:  

“Så att det är viktig att redan nu ska de ha ett kritiskt tänkande, 

vad med och kunna bestämma om saker och ting” (Hanna)  

Citatet visar respondentens uppfattning om barns delaktighet och inflytande är viktig 

då barnen redan nu ska ha ett kritisk tänkande. Barnen ska vara med och bestämma i 

vardagen. Vår tolkning är att det är viktigt för barnen att de ska känna att de kan 

påverka sin dag, samt att barnen ska ha inflytande över lekmiljöerna.   

 

7.1.2 Strategier för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande 

När förskollärarna förklarade vilken uppfattning de har om barns delaktighet och 

inflytande kom de även in på hur de arbetade med det i verksamheten. 

Respondenterna hade olika uppfattningar när det gäller hur barnen görs delaktiga. De 

använder sig av olika sätt att möjliggöra barns inflytande och delaktighet. Dels genom 

att vara lyhörda och dels genom att observera barnen. Vissa benämnde vikten av 

pedagogisk dokumentation och reflektion som ett sätt göra barnen delaktiga. Samtliga 

förskollärare som deltog i studien poängterade att det är viktigt att utgå från barnens 

intressen vid planering av lekmiljöerna. De beskrev vidare att det är betydelsefullt att 

lyssna på barnen och se vad de ger uttryck för.  
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Barns intresse som utgångspunkt för skapande av lekmiljö  

Förskollärarna upplevde att grundstenen för barnens delaktighet och inflytande i 

utformandet av förskolans lekmiljö är att förskollärare ska vara lyhörda för barns 

intresse och utforma lekmiljön efter barnen: 

“Vi utgår alltid ifrån barnens intressen, vi har ju en grundmiljö 

som är formad och sedan ser vi vad barnen är mest intresserad 

av och så försöker vi skapa lekmiljöer utifrån det. Sedan sitter vi 

tillsammans alla tre och diskutera på vilket sätt vi kan göra och 

möblerar och skapa material. En månad efter utvärderar vi om 

det var bra eller inte [...]” (Nina)  

Citatet visar att respondentens uppfattning är att hon alltid utgår utifrån barnens 

intresse vid utformning av en lekmiljö. Hon tillsammans med arbetslaget bestämmer 

grundmiljön och därefter reflekterar de över hur det har fungerat och, utgår efter 

barnens intresse. Eftersom det är förskollärarna som bestämmer hur grundmiljön ska 

se ut, tolkar vi det som att barnen blir delaktiga men har inget inflytande vid 

utformningen av lekmiljöerna.   

Vissa förskollärare beskrev vikten av den pedagogiska dokumentationen. Genom 

pedagogisk dokumentation fick förskollärarna en tydligare syn på det barnen är 

intresserade av:  

“..... därför är den pedagogisk dokumentationen en förutsättning 

för att barn ska bli delaktiga och få inflytande. Barnens tankar 

och ord är jätteviktiga för oss.”  (Maria)   

Citatet visar att respondentens uppfattning är att hon gör barnen delaktiga genom att 

dokumentera och reflektera i arbetslaget och tillsammans med barnen. Genom 

reflektionen med barnen blir det lättare att få fram barnens tankar och det barnen är 

intresserade av, speciellt för de små barnen. Vår tolkning är att den pedagogiska 

dokumentationen gör det möjligt att fånga barns tankar, frågor och intressen. Det är 

även ett sätt att möjliggöra barns inflytande över lekmiljöerna.   

 

Närvarande, lyhörda förskollärare och kompetenta barn 

Förskollärarna upplevde att deras förhållningssätt påverkar hur barnen görs delaktiga 

i verksamheten. Det är förskollärarnas förhållningssätt som avgör hur de intresserar 

sig för barnen och för deras intressen:  

“... för att barnen ska kunna få inflytande och få vara delaktiga 

så behöver man ha pedagoger runt omkring som lyssnar 

jättenoga, inte bara på det verbala språket utan även gester, 

mimik då ett och tvååringar som inte ha så mycket verbalt språk. 

De kommunicerar jättemycket med sina kroppar. Så att lyssna 

på det, vad de ge förslag på. [....] Det handlar även att våga 

släppa kontrollen som vuxen, att lita på att barnen är kompetent, 
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att de kan klara den här, det är viktigt även att säga ja till 

barnens förslag…. ” (Maria)  

Citatet visar respondentens uppfattning om att delaktighet och inflytande behöver 

utvecklas på olika sätt beroende på barnens ålder. Respondenterna upplevde att det är 

svårare att se de mindre barnens intressen, därför framhåller förskollärarna att försöka 

koda av barnen vad barnen är intresserade av och därifrån försöka utforma 

lekmiljöerna. Det är enklare att göra de äldre barnen delaktiga än de små eftersom de 

äldre   barnen kan kommunicera verbalt. Därför är det viktigt att vara närvarande och 

lyhörda för att kunna se och tolka vad de yngsta barnen vill och vad de är intresserade 

av. Vikten av förskollärarnas förhållningssätt som präglar verksamheten och därmed 

tilliten och förtroende till barnen och att förskollärarna hela tiden ser det kompetenta 

barnet framgår även. Detta citat tolkar vi som att de små barnen har svårare att få 

inflytande i beslutstagande för att de är för små. Det är därför det krävs mer tid, 

närvaro och lyhördhet från förskollärarnas sida för att kunna upptäcka deras intressen. 

En förskollärare benämnde ett exempel där barnen hade inflytande och var delaktiga 

vid utformningen av en lekmiljö genom att diskutera tillsammans med barnen om vad 

de vill ha i rummet, vilka material som ska finnas där istället. De har utgått ifrån vad 

barnen leker mest med och vad de visar intresse för och vad förskollärararan tror att 

det ska passa och vad som är bra för barnen:   

“…. också hade vi hemmet där de visat intresse för teater så tog 

vi faktiskt bort det här köket och tar in handdockor […...] det 

blir bättre lek sen, det blir lugnare och mindre 

konflikt” (Ulrika)  

Citatet visar vikten av att ha en dialog med varandra i verksamheten, att vara lyhörda 

och att komma överens om vilka regler som gäller vid lekmiljöerna. Utifrån 

intervjusvaren kan vi tolka att barnen har inflytande eftersom barnen får välja vad de 

vill leka med och även får välja vilket material de vill att det ska vara i den lekmiljön. 

Det blir bättre lek och mindre konflikter i leken när barnen får reellt inflytande vid 

utformningen av lekmiljön.    

 

Materialets tillgänglighet som kan vara ett sätt att göra barnen delaktiga och ges 

inflytande   

Empiri visar att de flesta förskollärare anser att nästan alla material ska vara 

tillgänglig för att kunna göra egna val. Materialets tillgänglighet är beroende på 

barnens ålder och hur väl man introducerat allt material för barnen. Det visade sig 

att det finns olika sätt av tillgänglighet. För att barnen kunna visa vad de ville leka 

med använde förskollärare sig av bilder som hjälp till de barnen som inte har verbalt 

språk eller har annat språk än svenska:    

“Ja, det ska var tillgängligt, barnen ska kunna göra sina egna val 

hela tiden,” (Hanna)  

Uppfattningen i ovan citatet visar att, för att kunna göra barnen delaktiga ska 

materialet vara tillgänglig. Barnen ska få välja själva, vilket material de vill leka med 
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och i vilken lekmiljö de vill leka i. Vår tolkning är att tillåtande material och tillåtande 

miljöer skapar utrymme för självständighet, delaktighet och inflytande över 

lekmiljöerna och materialet. Vissa förskollärare tar även upp vikten av att ha 

variationen av material i lekmiljöer. Enligt vår tolkning visar citatet att barnen har 

inflytande eftersom det är barnen som bestämmer och styr sin vardag.   

Förskollärarna nämnde också att det finns sådant material som inte kan vara 

lättillgängligt hos de yngre barnen på grund av kvävningsrisken. Därför hade 

förskollärarna satt upp bilder på otillgängliga material för att barnen ändå ska hållas 

medvetna om att materialet finns om de vill ha det. Det kan barnen göra genom 

teckenkommunikation och peka på bilderna för att skapa förståelse mellan barn och 

förskollärare:   

“Eftersom vi har barn 1–3 år så är det oftast att de kommer fram 

och häller ut materialet så har vi tänkt om. Nu har vi bilder på 

saker där barnen kan peka på bilden vad de leka med, det som är 

stort är alltid framme, men det som är lite mindre och sam har 

många små bitar i har vi bilder på så kan barnen gå och peka på 

vad de vill göra och sedan ta vi ner det de vill ha, det finns i en 

hylla längre upp där bara vuxna kan nå. Sedan är det väldigt 

viktigt när vi ta ner de att vi vuxna är med.”  (Nina)  

Citatet visar uppfattning om att materialets tillgänglighet är beroende på ålder. 

Respondentens uppfattning är att hon gör materialet tillgängligt genom att sätta upp 

bilder på materialet där barnen får peka på bilderna på det materialet barnen vill ha. 

Vår tolkning är att de små barn har inflytande genom att peka på bilderna på 

materialet, men får inget inflytande på att välja vilket material som ska finnas på 

bilderna.   

 

7.2 Faktorer som kan vara hinder för barns delaktighet och inflytande 

vid utformning av lekmiljön   
I intervjusvaren hittades olika faktorer som kan vara hinder för att göra barnen 

delaktiga vid utformningen av lekmiljöerna. Det framgick att förskollärarna upplevde 

att det i grund och botten är förskollärarna som ansvarar för planeringen och 

utformandet av förskolans lekmiljöer. De upplevde också att barns inflytande i 

utformandet av lekmiljön ofta blir bristande på grund av tidbrist, brist på personal och 

säkerhet.  

Brist på personal och tid anses vara ett hinder   

Intervjusvaren visade att barns inflytande i utformandet av lekmiljön ofta blir 

bristande på grund av tidsbrist, säkerhet och även regler som finns på förskolorna:   

“Hinder är ju tiden!  Tiden räcker inte till, man skulle vilja göra 

ännu mer saker” (Marianne)  

Citatet visar uppfattningen att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna vara med 

barnen på det sättet som hon hade önskat. Vi tolkar det som att hon behöver ha mer 
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tid för att kunna lyssna på alla barnen vad de har för tankar och intressen. För henne 

är tiden ett hinder för att göra barnen delaktiga och ges inflytande. Hon säger vidare 

att om vi hade mer tid att sitta med barnen och ha dialog med dem eller observera 

dem och se vad de är intresserade av och vad de tänker på. Då hade det varit lättare 

att ge dem mer inflytande. Här tolkar vi det som att barnen inte ges inflytande på 

grund av tidsbrist.   

En annan förskollärare tog upp brist på personal som ett problem. Eftersom att de inte 

hade tillräcklig med personal hann de inte vara med barnen hela tiden och lyssna på 

allt barnen säger:  

“Det kan ju vara ibland att man kanske är för få personal, så 

man inte hinner fånga upp det barnen pratar och berättar om. Så 

att hindret är väl att man inte alltid kan vara där man skulle vilja 

vara” (Hanna)  

Citatet visar uppfattningen om att bristen på personal är ett hinder för att göra barnen 

delaktiga. Det tolkar vi som att inte alla barnen blir hörda och därför får 

ingen inflytande vid utformningen av lekmiljöerna.   

 

Grundmiljön bestäms av förskollärarna  

I citatet berättade en förskollärare att grundmiljön bestäms av förskollärarna och där 

får barnen ingen inflytande: 

“Basmiljön som vi har får de egentligen inte heller får vara med 

och bestämma för att den har vi redan bestämt, och så gör 

egentligen alla förskolor. Basmiljön är vad alla barn har rätt till 

som sedan ska vi fylla den med det intressen som barnen 

har” (Maria)    

Detta citatet visar uppfattningen som tyder på att det är ett hinder att göra barnen 

delaktiga i basmiljön. Basmiljön måste vara förutbestämd innan barnen börjar på 

förskolan, eftersom det inte går att ha en tom avdelning när barnen börjar på 

förskolan. Det finns regler som säger vad barn inte får vara med och bestämma. 

Reglerna är för barnens bästa och för att lekmiljöerna ska vara säkra. Efter 

att basmiljön är utformade bygger förskollärarna vidare utifrån barnens intressen. Det 

tolkar vi som att barnen inte har inflytande i början av utformningen av lekmiljöer då 

de redan har bestämt hur miljöerna ska se ut och vilket material som ska finnas i 

rummen.   
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Majoriteten och könsneutralt material  

Citatet visade att förskollärarna utgår ifrån vad majoriteten av barnen ville ha för 

material:  

“Det typiska är “dockebo “men vi har mer pojkar än flickor och 

denna barngrupp vill bara ha bilar och då får man anpassa sig 

efter barngruppen ” (Lina)  

Citatet visar att respondentens uppfattning är att det beror på hur barngruppen ser ut. 

Respondenten menar att det kan vara ett hinder beroende på hur barngruppen ser ut. 

Majoritet på barnets kön bestämmer vilket material som ska finnas i lekmiljöerna. De 

tolkar vi som att minoriteten, inte har inflytande över materialet.  

Genom det empiriska materialet framgick det att materialet och miljöerna bör vara 

könsneutrala. Det skulle locka båda könen för att hela barngruppen skulle känna sig 

delaktiga i den utformade lekmiljö. I Reggio Emilia inspirerade förskolor ska det 

bara finnas könsneutrala material på förskolan, därför benämner förskolläraren   att 

de har tagit bort material som är könsspecifika:  

“… det plockas ofta bort för att det här det ska var lika för 

pojkar och flickor” (Ulrika)  

“…… att det ska vara neutral, fantasi, materialet ska kunna 

tilltala både flickor och pojkar, att man har variation av 

det” (Erika)   

De här citaten visar respondenternas uppfattning om att de inte vill ha de material som 

är specifika för pojkar eller flickor och att de vill ha bara könsneutrala material. Detta 

tolkar vi som att alla lekmiljöerna och materialet på förskolan ska kunna vara 

tillgängliga och tillåtande för alla, inte rikta in sig specifikt på kön. Det framgår 

att barnen inte har någon inflytande vid utformningen av lekmiljöerna.   

Det framgick att många faktorer begränsar personalens möjligheter att ge barnen 

delaktighet och inflytande i lekmiljöerna, det beskrivs som tidsbrist och regler som 

förskolorna har. Intervjusvaren visade också att det finns olika slags hinder som gör 

att det inte alltid går att göra barnen delaktiga vid utformningen av lekmiljöerna. Vissa 

förskollärare nämnde att det finns inga pengar att köpa nytt material för att utmana 

barnen. Andra nämner att tiden inte räcker till att vara med barnen.   

 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus 

Studiens resultat visade att samtliga förskollärare har egna strategier för att göra 

barnen delaktiga vid utformningen av lekmiljön. Alla förskollärare benämnde att 

barnen blir delaktiga och har inflytande då de utgår ifrån deras intressen, samt att vara 

lyhörda och lyssna noga på deras åsikter och tankar. Det ska finnas närvarande 
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förskollärare som är aktiva och lyssnar på barnen, och inte bara verbalt utan genom 

gester, mimik och kroppsspråk. Det är svårt att göra mindre barn delaktiga i 

verksamheten på samma sätt som de stora barnen. Därför använde de sig utav 

pedagogisk dokumentation som ett sätt att göra dem delaktiga. Däremot är det enklare 

med de äldre barnen eftersom det går att föra dialoger med dem och att de kan berätta 

vad de är intresserade av.  Det visades att materialets tillgänglighet beror på olika 

faktorer som ex. ålder och introduktionen av materialet. Vissa förskollärare tyckte att 

det är svårt att göra allt material tillgänglig på grund av säkerheten. En del material 

innehåller delar som gör det olämpligt för mindre barn att leka med om de inte är 

under uppsikt. Därför placeras dessa material högt upp där barnen inte når, men 

barnen kan genom att peka på bilder signalera till pedagogerna och då tar pedagogerna 

ner det materialet. Vikten är att barnen ska göras delaktiga och ges inflytande i 

verksamheten eftersom de ska kunna påverka sin situation och ha ett kritiskt 

tänkande. I resultatet kan vi se att barns delaktighet och inflytande är viktigt för 

samtliga förskollärare men inom bestämda ramar. Barnen görs delaktiga på olika sätt 

som exempel genom att lyssna på barnen, observera barnen med mera. Det finns olika 

faktorer som kan vara hinder för att göra barnen delaktiga i lekmiljöerna. Exempelvis 

Tidsbrist, brist på personal och grundmiljö. Vi anser att vårt resultat visar en tydlig 

koppling till studiens syfte och frågeställningar.  
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8 Diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultat och analys utifrån tidigare forskning. 

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur 

barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön 

inomhus. Frågeställningarna som kommer att diskutera är: Hur uppfattar förskollärare 

att barnen görs delaktiga och få inflytande i utformning och planering av lekmiljöer? 

Vilka hinder uppfattar förskollärarna finns som påverkar barns delaktighet och 

inflytande vid utformningen av lekmiljö? Resultatdiskussionen presenteras utifrån 

studiens frågeställningar.   

8.1 Hur uppfattar förskollärare att barnen görs delaktiga och får 

inflytande vid utformning och planering av lekmiljöer? 

Det gemensamma för förskollärarnas intervjusvar är att centrala begrepp som 

intresse, förhållningssätt, närvarande, dokumentation och tillgänglighet är 

nödvändiga för att göra barn delaktiga vid utformningen av lekmiljöerna inomhus.   

Det absolut viktigaste enligt förskollärarna, är att ha ett förhållningssätt där 

förskollärarna intresserar sig för att se barnens intressen, vilket de gör genom att vara 

närvarande och lyhörda. Detta är även något som Jung (2013) nämner; att 

pedagogerna har olika roller tillexempel observatör i barnens lek, och att de då kan få 

kunskaper om barnen, vad de är intresserade av och hur de utvecklas. Granbom (2011) 

skriver att förskollärarens uppgift är att ta till vara barnens intressen samt utforma en 

lekmiljö som är stimulerande för barnen.  Utbildningsdepartementet (2003) lyfter att 

pedagogerna måste beakta barnens åsikter och inte bara låta dem komma till tals. 

Pedagogernas viktigaste uppgift är att ta tillvara barns egna intressen och samtidigt 

skapa intresse för det innehåll de vill att barnen skall utveckla förståelse för (Ds 2003 

s.10).  

I vår studie framgår det att det är viktig att material är tillgängligt och tillåtande för 

barnen för att kunna stimulera barnens intressen. Vissa förskollärare upplever att 

materialets tillgänglighet är viktigt för att barnen ska kunna göra egna val och bli 

delaktiga i lekmiljöerna. Förskollärarna ska ha tillit till barnen eftersom de klarar av 

att använda saker själva. Det kopplar vi till Eriksson Bergström (2013) som skriver 

att barns delaktighet påverkas av materialets och aktiviteternas tillgänglighet på 

avdelningen, då det är viktig att erbjuda barnen stimulerande material och aktiviteter 

som de kan välja mellan (Eriksson Bergström 2013). Nordin-Hultmans (2011) skriver 

i sin avhandling att svenska förskolans miljö och material är otillgängligt och med lite 

variation av material. I vårt resultat kan vi se motsatsen till vad Nordin-Hultman 

skriver. Vi har sett variationen av miljön och material, samt att det mesta materialet 

är tillgängligt för barnen i de förskolorna som har deltagit i vårt studie.   

I studien framgår det även att förskollärarna använder sig av pedagogisk 

dokumentation för att kunna göra barnen delaktiga och ge dem inflytande. De 

dokumenterar och reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen eftersom det 

är då lättare att få fram barnens intressen. I likhet med det skriver Arnér (2006) att 

med hjälp av dokumentation kan pedagogerna reflektera över sitt eget sätt att agera 

och hur olika situationer då har utvecklats (Elisabeth Arnér 2006).   
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Det framgår att vissa förskollärare upplever att det är svårare att se de yngre barnens 

intressen, därför ska förskollärarna försöka koda av vad barnen är intresserade av och 

utifrån det försöka utforma lekmiljöerna. Det sammankopplar vi med vad Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2001) och Dolk (2013) har tagit upp. De nämner att 

förskollärarna vid vissa tillfällen inte alls förstår vad barnen egentligen är intresserade 

av, om förskollärarna inte vet vad barnen har för verkligt intresse blir det svårt att 

göra barnen delaktiga. Det är lärarens uppgift att rikta barnens uppmärksamhet mot 

frågor om demokrati (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001; Dolk 2013).    

 

8.2 Vilka hinder uppfattar förskollärare finns som påverkar barns 

delaktighet och inflytande vid utformning av lekmiljö? 

I vårt studie framgår det att förskollärarna inte har tid att vara med barnen eftersom 

det är personalbrist och därför inte kan göra alla barns röst hörda som de hade önskat 

göra. Det problemet tar även Westlund (2011) upp, han skriver att det finns olika 

dilemman i arbetet med barns inflytande. Förskollärarna upplever krav på sig som gör 

att de inte alltid kan låta barnen få det inflytande som de egentligen tycker att barnen 

har rätt till, det kan vara bristande personalresurser och tid. Däremot vid fulltalig 

personalstyrka får barnen större chans till inflytande (Westlund).  

I vår studie framgår det att alla förskollärare tar upp vikten av barns delaktighet 

och inflytande men resultatet visar att på grund av många faktorer har barnen inte 

alltid inflytande. Det går hand i hand med Pramling Samuelsson (2001) som skriver 

att barn inte ges inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som riktlinjer i 

läroplanen föreskriver. Detta beror till största del på att lärarna har svårt att veta vad 

barn kan bestämma och hur barn kan involveras i beslutsprocesser (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2001).  

I studien framgår det att grundbasen bestäms av förskollärarna och beroende på 

barngruppen bestämmer förskollärarna vilket material som ska vara tillgänglig i 

miljöerna. Då tänker vi vilka konsekvenser blir det för barnens delaktighet och 

inflytande; Är barnen delaktiga och har inflytande i lekmiljöerna? Utgår 

förskollärarna utifrån barnens intresse vid utformningen av lekmiljöerna? Det är 

något som går hand i hand med tidigare forskning. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2001) och Dolk (2013) skriver att förskollärarna uttrycker att 

de ger barnen inflytande i viss mån genom att barnen får avgöra vilka material de vill 

ha och vilka kamrater de vill umgås med, men de får inte delta i organisationsfrågor 

vilket bidrar till att dessa möjligheter utesluts. Barnen bör därför kunna utöva 

inflytande i ett mycket bredare område än de verkar göra för närvarande för att 

förbättra kvaliteten i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001; Dolk 2013).  
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8.3 Pedagogiska implikationer 

Resultatet visar att barnen inte har inflytande i alla lägen, men förskolläraren arbetar 

aktivt med att barnen ska få inflytande så ofta som möjligt. Vår förväntan med 

studien är att förskollärare möjliggör barns inflytande vid utformning av lekmiljöer i 

större utsträckning. Vår önskan är även att förskollärarna ska ha tillit till barnen och 

ser ”det kompetenta barnet”. Idag kan vi se att barnen har mer inflytande och är 

delaktiga i verksamheten. Då det har hänt ändringar i läroplanen de senaste åren. I 

Läroplanen 2018 finns en egen rubrik om barns delaktighet och inflytande, där det 

står att barnen har rätt till delaktighet och inflytande.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Något som vi själva har valt mellan när vi påbörjade processen var att undersöka 

förskollärarnas uppfattning om hur barnen görs delaktiga och får inflytande vid 

utformningen av lekmiljöerna. Det kan varit intressant att undersöka hur barnen 

uppfattar att de blir delaktiga och får inflytande vid utformningen av lekmiljön.    
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Bilaga 1 
Informationsbrev till förskollärare   

Hej!   

Vi som utför studien är Kailan Ramazan och Besa Krasniqi. Vi studerar på 

förskollärarutbildningen på “Linnéuniversitetet” Denna höst (2019) skriver 

vi vårt examensarbete. Vårt arbete handlar om vad pedagogerna ser för 

möjligheter och begränsningar när de utformar barnens lekmiljö på 

förskolan. Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om förskollärares 

förhållningssätt om utformningen av lekmiljö (innemiljö) och dess betydelse 

för barns utveckling och lärande. Vi vill belysa pedagogernas tankar och 

erfarenhet om de aktiviteter/lek som sker i lekmiljö. Vi har valt att inrikta oss 

på pedagogernas tankar och funderingar kring lekmiljöer på förskolan. För 

att undersöka detta skulle vi vilja intervjua några pedagoger till vårt 

examensarbete.   

Vi har tänkt att först ta en rundvandring på avdelningen och du berättar om 

de olika rummen. Sedan sker intervjun som kommer ta ca 30–60 min. 

Intervjun kommer att handla om din syn av lekmiljön och dess utformning på 

avdelningen. Under vår intervju kommer vi att använda oss utav 

inspelningsutrustning (mobiltelefon). Inspelningarna kommer sedan att 

transkriberas. Intervjuerna kommer ske enskilt och du får själv bestämma tid 

och plats.    

Under detta arbete kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: Informationskravet - Informantens deltagande 

är frivilligt och deras medverkan kan när som helst 

avbrytas. Samtyckeskravet - Informanterna har rätt till att bara svara på de 

frågor de vill och behöver inte svara på allt. Konfidentialitetskravet - Alla 

personuppgifter behandlas konfidentiellt, personerna i studien kan då inte 

identifieras. Nyttjandekravet - Allt material som samlas in kommer endast 

användas till vår studie. Detta innebär att deltagandet i vår undersökning är 

frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att ange 

orsak. Det insamlade materialet kommer endast användas i vårt arbete och 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. Vi kommer även 

i arbetet att avidentifiera era namn, förskolans samt avdelningens namn. Den 

färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig att läsa i Linnéuniversitetets 

digitala vetenskapliga arkiv (DiVa).   

 

Blankett angående Samtycke   

Pedagogens namn: __________________________________  

Jag medger härmed mitt samtycke till att delta vid intervjun:  

Ja                   Nej   

Uppstår det några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar Kailan Ramazan & Besa Krasniqi    
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Våra kontaktuppgifter:  

 

Studerande:                                                   Handledare                                   

Kailan Ramazan                                            Eva Klope                                 

Telefon:  0707 49 11 40                                Doktorand                                 

Mailadress: kr222he@student.lnu.se           Telefon: 46 480 446 351 

Besa Krasniqi                                                Mailadress: eva.klope@lnu.se 

Telefon: 072–3730137  

Mailadress: bk222fc@student.lnu.se   
 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  
 

Lekmiljö (inomhus)   

1. Kan du berätta om hur det går till när ni utformar en lekmiljö 

inomhus? Ge exempel   

2. Vilka lekmiljöer har ni och hur tänker du kring dem?   

3. Vad har ni för material i de olika lekmiljöer?   

4. Hur bestämmer ni på er avdelning vilket material som ska finnas i de 

olika lekmiljöer?  

5. Är allt material tillgängliga för barnen och hur bestämmer ni kring 

det?  

6. Hur ofta har ni möjlighet att köpa nya material?  

Barns delaktighet 

7. Vad betyder barns delaktighet och inflytande för dig?  

8. Hur viktig är barnens inflytande vid utformningen av lekmiljö för 

dig?  

9. Är barnen delaktiga och har inflytande i miljöns utformning? På 

vilket sätt?  

10. Hur tar ni in barnens intressen vid utformningen av lekmiljö?  

11. Hur mycket kan barnen bestämma vid utformningen av lekmiljö?  

12. Vad får barnen vara med och bestämma om i lekmiljö och vad får de 

inte vara med och bestämma?  

13. Hur skulle du vilja arbeta med barns inflytande över lekmiljöer om du 

fick önska?   

14. Vad har du för möjligheter och hinder för att låta barnen ska få 

inflytande över lekmiljöer?  
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