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Sammanfattning  

Syfte med vår undersökning är att ta reda på förskollärare och barnskötares uppfattningar om 

barnens delaktighet i den pedagogiska miljön. Studie fokuserar på barns delaktighet i 

utformandet och i val av materialet i den pedagogiska miljön. Syftet är att undersöka om det 

finns likheter och skillnader mellan de två yrkeskategoriers uppfattningar. I vår metod har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer utifrån fenomenografisk ansats för att få fram 

förskollärare och barnskötares uppfattningar, erfarenheter och livsvärldar. Intervjumaterialet 

har analyserats utifrån vår teoretiska utgångspunkt och centrala begrepp. I vårt resultat kom vi 

huvudsakligen fram att samtliga pedagoger anser att den pedagogiska miljön har en stor 

betydelse för barnens lärande. Vi kom även fram till att barnen har stort inflytande när det 

kommer till val av material när det kommer till inköp, dock inget inflytande över material 

som pedagogerna anser är farliga. Barn har mindre delaktighet i själva utformandet av den 

pedagogiska miljön då utformandet baseras på pedagogerna uppfattningar om barnens 

intressen. Det som skiljer förskollärare och barnskötares uppfattningar är att förskollärare 

anser att de finns möjlighet att ge barnen mer delaktighet i utformandet av den pedagogiska 

miljön än vad de har i dagsläget. Resultatet visar en annan skillnad mellan yrkeskategorierna, 

då barnskötarna använde sig av demokrati i förskolan för att göra barnen delaktiga.  
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1. Inledning 

  
Vi har valt att fördjupa oss i barns delaktighet och inflytande i valet av materialet och 

utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön. Genom tidigare erfarenheter av våra VFU-

kurser i förskoleverksamheten har vi reagerat på att barns delaktighet och inflytande är ytterst 

liten i utformningen av den pedagogiska miljön. Vi har lagt märkte till att de material som 

erbjuds på förskolan är de material som barnen använder sig av och därefter skapar 

pedagogerna sin uppfattning om barnens intresse. Vi har sett att det ser olika ut från förskola 

till förskola, vilket material som erbjuds och dess inflytande samt barnens delaktighet i 

utformandet av miljön. Eriksson Bergström belyser att barnens intressen och handlingar 

skapas utifrån de material och rum som erbjuds på förskolan, dessa handlingar kan både sätta 

begränsningar och ge möjligheter till lärande beroende på material och rum (2017, s. 39). 

Förskolans läroplan skriver inget om hur miljön ska organiseras, utan bara att den ska 

stimulera barns lärande och utveckling (2018, s. 7). Barnen har rätt att ta ansvar och delta i 

utformningen av miljön i förskolan. Utformningen ska utgå från barnens olika intressen och 

behov, samt att den ska vara anpassad och tillgänglig för alla barnen (2018, s. 16). Vi finner 

intresse att undersöka vad detta beror på, och vad förskollärare och barnskötare har för 

uppfattning om barns delaktighet och inflytande i valet av materialet och utformandet av den 

pedagogiska inomhusmiljön. 

  

I vårt självständiga arbete har vi valt att tillsammans skriva inledning, syfte och 

frågeställning, bakgrund, teoretisk utgångspunkt, forskningsöversikten, diskussion och 

referenslista. Vi har valt att dela upp delstudie 1 och 2, där Josefina har genomfört delstudie 1 

som består av intervjuer med förskollärare, resultat och analys. Delstudie 2 har genomförts av 

Matilda som består av intervjuer med barnskötare, resultat och analys. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden utifrån tre olika rubriker, vi börjar med miljöns 

betydelse, därefter materialets tillgänglighet och inflytande, slutligen demokrati, delaktighet 

och inflytande.  

  

2.1 Miljöns betydelse 
  

I kapitel 8 i skollagen står det att det är huvudmannens ansvar att se till att barnen erbjuds en 

stimulerande miljö (Lärarförbundet, 2011). Enligt Björklid har den pedagogiska miljön en 

stor betydelse för barns lärande och utveckling. Barn ska få möjlighet att påverka, utforma 

och ha inflytande i verksamhetens miljö samt att den ska stimulera, inspirera och utmana 

barnets lärande. När barnen får inflytande i verksamhetens miljö leder det till delaktighet i 

deras egen lärprocess. Miljön ska vara utforskande, upptäckande, anpassningsbar och 

föränderlig efter barngruppens behov och intresse. Det ska erbjudas en mångsidig miljö där 

barnen har tillgång till varierande material (2009, s. 40). Eriksson Bergström betonar också att 

den pedagogiska miljön har en stor påverkan för barns lärande och utveckling. Lärande sker 

mellan individer men också genom individ och rum, och den pedagogiska miljön bidrar till 

samspel och interaktion mellan individer (2017, s. 24). Claesdotter lyfter att barn anpassar 

sina lekar och handlingar efter vilket material som erbjuds och finns tillgängligt. Det anses att 

det är viktigt att skapa en miljö där barn får utrymme till enskild lek och lek tillsammans med 

andra. Hur den pedagogiska miljön är uppbyggd påverkar barns känslor, trygghet och barnets 

utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt (2005).   

  

 2.2 Materialets tillgänglighet och inflytande 

Nordin-Hultman skriver i sin avhandling att materialets tillgänglighet har förändrats i 

förskolans verksamhet genom åren. Tidigare har vuxna dominerat över tillgången av material 

vilket har begränsat barns lek, utveckling och lärande. I dagen förskolor ska materialet vara 

tillgängligt för barnen och de ska självständigt kunna använda och kombinera materialet efter 

deras behov och intressen (2015, s. 125–126). Eriksson Bergström betonar att den 

pedagogiska miljön både kan begränsa och ge möjlighet till barns utveckling och lärande 

(2017, s. 62). Materialet ger olika förutsättningar och budskap för hur och var det ska 

användas. Hon menar att materialet ofta är placerat efter barnens ålder och utveckling, men att 

vissa material är placerat högt upp och barnen måste ta hjälp av pedagoger (2017, s. 64).  

Nordin-Hultman konstaterar i sin avhandling att de rum barn ofta har tillgång till är lek- och 

byggrum. Till exempel i rummen ateljén och verkstaden är tillgången mer begränsad och dess 

material är inte alltid tillgängligt (2015, s. 77). Tillgängligheten av materialet kan även bero 

på hur högt eller lågt det placeras, är det i barnhöjd eller vuxenhöjd? Klossar, lego, pussel, 

papper, utklädningskläder och småbilar är exempel på material som finns till hands. Dock 

flytande klister, vatten, färg, tyger, musikinstrument är inte alltid tillgängligt för barnen. 

Dessa material betecknas som skapande eller experimenterande i verksamheten, för att de 
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lämnar oordning, svåra att hålla rent, kan användas på ett okontrollerat sätt och kan skapa 

höga ljudnivåer (2015, s. 78). Det leder till att barnens lek och aktiviteter påverkas, och de blir 

beroende av tillgången till tiden, rummen och materialet samt att barnens delaktighet och 

inflytande begränsas (Nordin-Hultman, 2015, s. 100). Eidevald & Wallander hävdar att 

pedagogernas syn på barnen ligger till grund för hur den pedagogiska miljön utformas och 

vilket material som erbjuds. Miljön ska konstrueras utifrån vem som ska befinna sig i den och 

efter deras behov och intressen. Miljön ska vara universell och unik efter alla barns olikheter 

(2016, s. 37).  

2.3 Demokrati, delaktighet och inflytande 

  

Arnér belyser att inflytande i förskolan betyder att barnen ska få möjlighet att göra intryck på 

sin vardag. Pedagogerna ska då utveckla sin planering, samt vara flexibla att ändra sin 

planering och anpassa den efter barnens intressen, idéer och initiativ. Genom inflytande ska 

barnen både få sin röst hörd och respekterad (2009, s. 14). Björkman anser att barns 

delaktighet och inflytande ska ske dagligen, på danska vägens förskola i Göteborg är både 

miljön och materialet tillgängligt och bjuder in barnen till egna aktiviteter och skapande. 

Barnen får själva välja fritt vilket material de ska använda och vad de ska göra på förskolan, 

dock är det pedagogerna som väljer vilket tema de arbetar med. Pedagogerna anser att barnen 

får tillgång till fri lek och deras utgångspunkt är att barnen ska kunna upptäcka och påverka 

deras vardag (2007).  

  

Idag ska barn vara delaktiga i skapandet av sin egen barndom och vara medskapande i den 

pedagogiska miljön på förskolan tillsammans med de vuxna. Barn betraktas idag som egna 

individer och ska ha rätt till handlingsutrymme i miljön. Den pedagogiska miljön påverkar 

barnets barndom och uppväxt (Eriksson Bergström, 2017, s. 30). Enligt Pramling Samuelsson 

& Sheridan ska den pedagogiska miljön konstrueras tillsammans av barn och vuxna. Barnen 

ska erbjudas delaktighet och inflytande i förskolan vardag, det kan handla om val av tema, 

material och aktiviteter (2016, s. 42). Eidevald & Wallander menar att barnråd kan användas i 

förskolan för att barnen ska få möjlighet till demokrati, delaktighet och inflytande, samt få 

förståelse att deras röster är jämlikt med vuxnas (2016, s. 40). Demokrati och delaktighet 

byggs upp tillsammans med barnen i en daglig process, och förskolan ska präglas av ett 

demokratiskt arbetssätt. Det är pedagogernas uppdrag att inkludera, bjuda in och ständigt tro 

på barnets potential. Barnen ska få chans att uttrycka sina åsikter och tankar, samt respektera 

andras uppfattningar. Pedagogerna ska vara lyhörda och ge dem möjlighet att påverka det som 

sker i förskolan. Meningen med demokrati och delaktighet är att barnen ska få känna att de får 

analysera fritt och bli respekterade. Det ska finnas en balans mellan pedagoger och barn där 

de tillsammans diskuterar och reflekterar över verksamhetens dagliga situationer (Åberg & 

Taguchi, 2005, s. 64–66). Eidevald & Wallander skriver om ett lyssnade arbetssätt i 

verksamheten, det innebär att barnens tankar och intressen leder till utveckling av den 

pedagogiska miljön. Via lyssnade och demokrati kan barnens intressen och åsikter påverka 

den pedagogiska miljön. Det handlar om att barnen ska få sina åsikter hörda och respekterade 

samt att de får skapa dialog och diskutera lösningar. Materialet ska väljas utifrån barnens 

nyfikenhet och intressen (2016, s. 42). Detta styrker även Barnkonventionen i artikel 12 “Barn 
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har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 

barnets åsikter, utifrån ålder och mognad” (Barnkonventionen, 1994).  

Läroplanen och styrdokumenten är det som styr hur den pedagogiska miljön ska organiseras. 

Förskolans läroplan skriver att barnen ska ha delaktighet och inflytande i uppbyggnaden av 

miljön. Deras behov och intressen ska vara grunden för konstruktionen av den pedagogiska 

miljön (Lpfö, 2018, s. 16). Läroplanen skriver inga tydliga direktiv på hur mycket barnen ska 

vara delaktiga och ha inflytande i miljön bara att de ska ha det. Detta råder en viss osäkerhet i 

hur förskollärare och barnskötare ger utrymme för delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska miljön. Detta gjorde oss intresserade att undersöka vidare, hur mycket 

delaktighet och inflytande har egentligen barnen gällande materialet och utformandet av den 

pedagogiska miljön i dagens förskolor?   
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats 

få fram förskollärares och barnskötares uppfattningar om barns delaktighet i den pedagogiska 

inomhusmiljön. Detta undersöks genom fyra stycken frågeställningar.  

Frågeställningarna lyder: 

• Vad är förskollärares uppfattning om barns delaktighet i att utforma den pedagogiska 

inomhusmiljön?  

• Vad är barnskötarens uppfattning om barns delaktighet i att utforma den pedagogiska 

inomhusmiljön?  

• Vad är förskollärares uppfattning om barns inflytande i val av materialet? 

• Vad är barnskötares uppfattning om barns inflytande i val av materialet?  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

Vi har valt att stödja vår studie med en fenomenografisk ansats som både teoretisk- och 

metodologisk utgångspunkt. Vårt syfte är att undersöka förskollärare och barnskötares 

uppfattning om barns delaktighet och inflytande i materialet och utformandet av den 

pedagogiska miljön. Genom intervjuer har vi gjort en kvalitativ datainsamling utifrån 

fenomenografisk ansats för att ta reda på vårt syfte.  

  

Fenomenografisk ansats  
Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades i slutet av 1970-talet, begreppet 

fenomenografi är en sammansättning av fenomenon och grafia som betyder “beskriver det 

som visar sig”. Båda orden härstammar från grekiska språket, fenomenon betyder “att visa 

sig”, “det tydliga” eller “det uppenbara” och ordet grafia betyder “beskriva i ord eller bild” 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 112). Begreppet fenomenologi innebär hur människor förstår 

och uppfattar ett fenomen utifrån sina erfarenheter och sinnen. Utifrån kvalitativ 

forskningsdesign vill forskaren hitta och få förståelse i ett fenomen, detta kan även betraktas 

som en handling. Forskaren måste förstå hela sammanhanget för att göra en rättvis 

bedömning, en handling kan ha olika betydelse beroende på tillfället (Christoffersson, 2012, s. 

113). Liknande tankar redogör även Larsson att människan gör sina egna uppfattningar kring 

ett fenomen. Genom att analysera och reflektera ett fenomen skapas en empirisk uppfattning 

utifrån människan och dess omvärld. Människans erfarenheter är centralt och har stort fokus i 

fenomenografisk ansats, förklaringar, samband eller frekvenser är inte relevant inom denna 

forskningsansats. Det handlar inte om vetenskap eller verklighetens uppbyggnad, utan om att 

förstå ett fenomen utifrån det mänskliga perspektivet (1986, s. 13). I linje med dessa 

resonemang beskriver Stensmo livsvärld som ett centralt begrepp i den fenomenografiska 

ansatsen, alla individer lever i samma värld men har olika och unika livsvärldar. Genom 

människans tidigare erfarenheter och upplevelser skapas ett fenomen, detta fenomen grundas i 

de unika livsvärldarna (2002, s. 98). 

  

Starrin & Svensson belyser två olika perspektiv i fenomenografisk ansats, det första innebär 

att undersöka ett särskilt fenomen medans den andra undersöker människors uppfattningar i 

sin omvärld (1994, s.112). Vi har valt att utgå ifrån det andra perspektivet då vi undersöker 

pedagogers uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska miljön 

gällande material och utformning.  
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5. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom vår studie. Forskningen presenteras 

utifrån tre huvudrubriker; barns delaktighet och inflytande, den pedagogiska miljöns 

betydelse och pedagogernas syn på miljön.  

 

5.1 Barns delaktighet och inflytande 
 

Manassakis undersöker i sin kvalitativa studie hur barn beskriver sin roll i förskolans 

klassrum angående materialet och organisationen för deras egna lärande. Forskning visar att 

barn i Queensland, Australien har lite inflytande i utformandet av förskolans klassrum. 

Manassakis menar att lärare inte involverar barns tankar och åsikter i organisationen av 

miljön. Bidragande faktor till det är brist på lärarens tid och stora barngrupper där barn inte 

får chans att göra sig hörda. Läraren bör uppmuntra barnen att delta i beslut rörande 

förskolans vardag, detta tillför en känsla av trygghet och tillhörighet. Vidare beskriver 

Manassakis i sin studie att förskolans klassrum är inbjudande, medveten och organiserad för 

att skapa ett bra klimat och främja barnens utveckling och lärande. Hon antyder att det är 

svårt att ta ställning till hur mycket barnen är delaktiga i skapandet av klassrummet. Hon 

konstaterar att tidigare studier visar att barn har inflytande i deras lek och vilket material de 

ska använda under dagen, men det är läraren som bestämmer vad som är tillgängligt i 

verksamheten. Manassakis studie redogör att lärarens syn på barnet påverkar hur klassrummet 

organiseras och vikten av att barns röster blir hörda och respekterade, samt att de aktivt får 

delta och ha inflytande i klassrummet (2019). 

 

Ungerberg analyserar i sin doktorsavhandling barns inflytande i förskolan, och de olika 

relationerna som påverkar deras inflytande i samband med miljön. Barns inflytande är en 

viktig aspekt som ska förekomma i förskolan men i praktiken är det svårt att förverkliga den. 

Det kan till exempel handla om att barnen måste förmedla sina åsikter och tankar verbalt, och 

det kan vara svårt att inkludera de yngsta barnen i förskolan (s. 10). Syfte med avhandlingen 

är att undersöka barns inflytande i förskolan och vilka olika aktörer som påverkar. Inflytandet 

kan genomföras på olika sätt, bland annat att barnen får medverka i olika val och att deras 

åsikter blir hörda. Genom att ta reda på barns inflytande undersöks de olika relationerna som 

påverkar miljön, till exempel vuxna, andra barn, material och rum (s. 14). Tidigare studier har 

diskuterat barns inflytande, det visar att barnen ska lära sig hur inflytande ska gå tillväga för 

att sedan kunna använda detta längre fram i livet (s. 9). Vuxna ska vara lyhörda och lyssna in 

barnens känslouttryck, kroppsuttryck och rörelser för att få en inblick i vad som intresserar 

dem och på det sättet kunna ge möjlighet till inflytande (s. 135). Det har visat sig att vuxna 

uttrycker makt när det kommer till barns inflytande. Det handlar om när barnen inte får vara 

delaktiga och kunna påverka, vilket kan få negativa konsekvenser på barn och vuxnas relation 

(s.9). I studien har det visat att barnens relationer till miljön inte tas på allvar, och detta kan 

bero på en underordnad maktposition till vuxna på grund av ålder, förnuft och begriplighet. 

Pedagogerna ska tillgodose alla barns intressen och förvalta det i förskolans miljö (s. 108). 

Ungerberg redovisar i sin avhandling att förskolans miljö ska skapas tillsammans av barns 
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och pedagogers inflytande. Då uppkommer ett gemensamt inflytande, där både barn och 

pedagoger har möjlighet till att påverka (2019, s. 135–136).  

 

Enligt Sheridan & Pramling Samuelssons studie ska barn få möjlighet att påverka sitt eget 

lärande och sin omgivning i förskolan. Barnen har rätt att aktivt delta i beslut rörande 

verksamheten utifrån ett demokratiskt ställningstagande. Studiens syfte är att ta reda på 

barnens uppfattning om delaktighet och inflytande i beslut om den fysiska miljön. Sheridan & 

Pramling Samuelsson hävdar att den svenska läroplanen grundas i att förskolan ska ge barn 

förståelse för demokrati och ta ansvar för den fysiska miljön. Barns intressen och olika behov 

är det som ska styra miljöns utformande. I studien intervjuades barn i 5-årsåldern angående 

inflytande och aktiviteter av deras intresse på förskolan. Många barns intresse var att leka, 

men verksamhetens rutiner kunde avbryta leken. De flesta av barnen påstod att läraren inte 

har någon inblick i deras intressen, och menar att detta beror på lärarens frånvaro och 

oengagemang. Studien visar att barn har inflytande i vad de ska leka och med vilka, men 

desto mindre inflytande i organisationen, rutiner och innehåll då de bestäms av läraren. 

Anledningen till lite inflytande i den fysiska miljön beror på att läraren har svårt att bedöma 

vad barnen ska vara involverade att bestämma och besluta i verksamheten. Slutligen redovisar 

Sheridan & Pramling Samuelsson att barn ska ha rätt till att yttra sig och kunna påverka sin 

vardag i förskolan (2001). 

  

5.2 Den pedagogiska miljöns betydelse  
 

Matthews och C. Lippman beskriver i sin studie att den fysiska miljön påverkar barnens 

upplevelser och anknytningen mellan den fysiska miljön och barns lärande och utveckling. 

Den fysiska miljön ska vara en plats för social interaktion och individuell utveckling, där 

undervisning och lärande ska tillgodoses. Förskolans kvalitét baseras på en god lärandemiljö, 

ett lämpligt och meningsfullt material. Syftet med studien är att se vad den fysiska miljön har 

för påverkan på barnens aktiviteter, upplevelser, lärande och utveckling. Genom tidigare 

forskning har det visat att den fysiska miljön har en stor betydelse på barns sociala samspel 

och beteende. Utrymmets storlek har stor betydelse för att barnen ska kunna utforska och 

undersöka på ett lärorikt sätt. Miljön ska både vara organiserad och planerad för att bjuda in 

till nyfikenhet, engagemang, lärande och utveckling. Matthews och C. Lippman redovisar i 

studien att barns behov och förutsättningar ska stöttas i vardagen med exempelvis möbler och 

hyllor i barnhöjd och varierande material som är tillgängliga (2019).  

 

Eggen Børve & Børve studie fokuserar på den fysiska inomhusmiljöns påverkan på barns lek, 

handling och konstruktionens betydelse. Barnen spenderar mycket tid i förskolan, syftet är att 

undersöka barns lekkulturer, aktiviteter och handlingar utifrån den fysiska miljöns 

uppbyggnad och konstruktion. Lokaler i förskolor är uppbyggda med olika stationer, material 

och utrustning som innehåller riktlinjer för vad som ska utföras. Genom tidigare forskning 

bevisar det att den fysiska inomhusmiljön och materialet har inverkan på barns lek, lärande, 

framsteg och utveckling. Eggen Børve & Børve tar upp i sin studie Reggio-Emilia 

pedagogiken och att den har ett stort inflytande i de nordiska länderna, pedagogiken fokuserar 

på barns intresse. Miljön organiseras utifrån barnens intressen vid val av tema, material och 
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rum. I norska förskolor har Reggio-Emilia pedagogiken varit central sedan mitten av 2000-

talet där den fysiska miljön är universell. Slutligen redovisar de att den fysiska miljön ska 

stimulera lek, upplevelse, handling och barns lärande och utveckling (2016).  

 

Havu-Nuutinen & Nikko undersöker i sin kvalitativa studie förskolans fysiska miljö, och 

inverkan på barns lärande samt vilka olika lärmiljöer som erbjuds. Uppbyggnaden och 

organisation påverkar barnets lärande och utveckling. Studien tar upp att den finska 

läroplanen präglas efter att miljön ska vara stimulerande, tillgängligt, luftfylld och trivsam. 

Barnens intresse och inlärning har betydelse i vilken omgivning som är tillgänglig. Barn och 

föräldrar som medverkat i studien påstår att förskolans miljö ofta är utformat med stolar och 

bord, och begränsar då tillgången till lek, samspel och interaktion. Sammanfattningsvis menar 

de att det är viktigt med en mångsidig miljö som erbjuder varierande material, verktyg och 

möjlighet till lek (2014).  

 

5.3 Pedagogernas syn på miljön   

  

Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson skriver i sin studie om pedagogernas 

arbetsförhållanden i verksamheten och hur barngruppens storlek stöds av pedagogerna i 

samband med barns lärande och utveckling. Syftet med studien är att undersöka barngruppens 

storlek i samband till pedagogernas arbetsförhållande och hur det påverkar förskolans 

kvalitetsarbete. Kvalitén i förskolans lärmiljöer påverkas av olika aspekter, till exempel 

barngruppens storlek, pedagogernas arbetsförhållande, kommunikation mellan individer, 

innehåll och material. Genom tidigare forskning har det visat att svenska förskolor har liten 

personalstyrka på stor barngrupp. Det kan leda till låg kvalité i förskolan och minska chansen 

till lärande och utveckling. En mindre barngrupp bidrar till bättre dialog, kommunikation och 

mindre stress mellan individer i miljön. Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson menar 

vidare att kommunikation behövs för att möta alla barns olika behov och förutsättningar, det 

krävs att pedagogerna har en förståelse för barnperspektiv. Pedagogen behöver ha kunskap i 

hur den fysiska miljön ska utformas där barnens åsikter och tankar ska finnas med. Den 

fysiska miljön ska vara organiserad, öppen, varierande, stimulerande och materialet ska vara 

väsentligt och tillgängligt. Studien redovisar att en stor barngrupp försvårar kommunikation 

mellan barn och pedagog samt pedagogernas engagemang. Barnen får inte möjligheten att 

uttrycka sina åsikter och tankar, detta på grund av tidsbrist (2014).  
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6. Metod  
I detta avsnitt redovisas vilka metoder vi valt att använda för vår undersökning. Material och 

empiri har samlats in utifrån en fenomenografisk ansats vilket är vår metodologiska 

utgångspunkt. Inledningsvis presenteras metoder för datainsamling och urval. Vidare kommer 

vi att presentera databearbetning, reliabilitet och validitet. Vi avslutar med att redovisa de 

etiska ställningstagandena.  

  

6.1 Metod för datainsamling  
  

Tillsammans har vi analyserat vilken kvalitativ metod som vi ska använda oss av, och kommit 

fram till kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats. Trost hävdar att kvalitativa 

intervjuer kännetecknar att det framförs via enkla och raka frågor och tillbaka kommer 

komplexa och omfattande svar. Därefter tillkommer ett innehållsrikt material med bland annat 

intresseväckande händelser, åsikter och mönster (2009, s. 7). Vårt syfte med denna studie är 

att få fram förskollärares och barnskötares uppfattningar om barns delaktighet i den 

pedagogiska inomhusmiljön, och genom detta tyckte vi att kvalitativa intervjuer utifrån en 

fenomenologisk ansats var relevant. Vi vill få fram förskollärares och barnskötares 

uppfattningar, erfarenheter och livsvärldar, Larsson menar att genom en fenomenologisk 

ansats framkommer människors uppfattningar utifrån omvärlden (1986, s. 13). Vi har valt att 

ställa öppna intervjufrågor som är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. Trost 

skriver att studiens syfte, frågeställningar och det teoretiska perspektivet beslutar om vilken 

kvalitativ metod som används. I vår studie vill vi förstå förskollärares och barnskötares 

uppfattning och resonemang, vilket då Trost menar att en kvalitativ studie är trolig. Det 

handlar om att få en förståelse eller hitta ett samband (2009, s. 13–15).  

  

6.2 Urval och avgränsningar  

  

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer av fyra förskollärare och fyra barnskötare 

som arbetar på fyra olika förskolor. Vi intervjuade en förskollärare och en barnskötare på 

varje förskola och de arbetar på olika avdelningar. Esaiasson m.fl. antyder att tio 

intervjupersoner kan vara relevant för en kvalitativ studie (2017, s. 268) vi ansåg att det räckte 

med åtta stycken för vår undersökning då vi fick tillräckligt med svar. Syftet med att intervjua 

två yrkeskategorier var främst för att få en bredare inblick på synen i utformandet av den 

pedagogiska miljön samt se om likheter och skillnader kom till uttryck. Urvalet av 

förskolorna var strategiskt då vi redan skapat kontakt och intresset att medverka i studien 

fanns. Denna form av urval beskrivs som ett bekvämlighetsurval, Alvehus lyfter fram att ett 

urval görs utefter de som är lättillgängliga. En risk med urvalet är att urvalet inte blir 

tillräckligt brett för studien (2013, s. 70). Detta fann vi inte relevant i vår undersökning då 

förskolorna inte har någon koppling till varandra, vi ansåg att det blir tillräckligt brett för vår 

studie.   
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6.3 Genomförande 
  

Vi kontaktade fyra förskollärare och fyra barnskötare via mail och frågade om de ville 

medverka i vår studie. Vi uppgav information om vårt ämne, att intervjun kommer att spelas 

in och att de kommer vara anonyma. Bell menar att vi som intervjuar ska se till att de som ska 

bli intervjuade har tagit del av syftet med undersökningen och sina rättigheter. Vi har innan 

skickat ut blankett för dem att skriva på om arbetets syfte, våra uppgifter och deras rättigheter 

(se bilaga 2), Bell beskriver att innan intervjun bör deras medgivande och påskrift finnas 

(2006, s. 191). Vi valde att skicka våra frågor till intervjupersoner (se bilaga 1) så att de kunde 

ta del av dem innan intervjun. Vi anser att det är fördelaktigt att ta del av dessa innan för att 

kunna förbereda sig, detta styrker Bell att det är fördelaktigt att ge ut frågorna innan. Den som 

blir intervjuad ska få möjlighet att förbereda sig och få chansen att avvika om den inte är 

bekväm med intervjuns innehåll (2006, s.190-191). Vi har använt oss av semistrukturerad 

intervju vilket innebär att den som blir intervjuad följer intervjufrågorna som består av öppna 

frågor och innehåller ett brett tema. Respondenten har möjlighet att styra intervjuns innehåll 

och den som intervjuar måste vara lyhörd och lyssna väldigt aktivt och ställa följdfrågor 

(Alvehus, 2019, s. 88)  

  

På varje intervju använde vi oss av inspelningar i mobiltelefonen för att efteråt kunna gå 

tillbaka och lyssna. Kvale menar att ljudinspelningar är den vanligaste metoden att använda 

sig av, intervjuaren kan lägga allt fokus på ämnet och frågorna. Ljudinspelningarna kan 

analyseras, reflekteras och spelas om flera gånger. Nackdel med inspelade intervjuer kan vara 

tekniska problem med till exempel ljudet (2009, s. 194–195). Vi valde därför att genomföra 

de olika intervjuerna på respektive förskola i en lugn och avlägsen miljö för att inte bli störd 

av omgivningen eller ljud runt omkring. Under intervjun använde vi inga anteckningar då vi 

vill ha full fokus på frågorna och ämnet, Kvale belyser att anteckningar kan leda till minskad 

koncentration och störningar i samtalet (2009, s. 195).  

  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

  

Intervjuer spelades in och transkriberades, Christoffersson & Asbjørn menar att forskaren 

utgår ifrån tre steg förberedelse, datainsamling, analys och rapportering för att få en bredare 

uppfattning om andra individers livsvärldar. Första steget handlar om att samla in lärdom och 

tidigare erfarenheter samt skapa en förståelse och tolkning för fenomenet. Vidare samlar 

forskaren in material utifrån individernas intervjuer, och tolkar en helhetsbedömning. En 

viktig aspekt hos forskaren är att kunna tolka sitt eget mönster för att sedan kunna förstå andra 

människors handling och mening till fenomenet. Till sist analyseras innehållet i intervjun och 

forskaren skapar en uppfattning av individens erfarenheter (2012, s. 114). I linje med 

Christoffersson & Asbjørn valde vi att läsa materialet noggrant flera gånger och sedan plocka 

ut de mest väsentliga för att kunna hitta ett tema mönster och få fram ett resultat utifrån vår 

undersökning.  
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6.5 Reliabilitet och validitet 
  

Förskollärare och barnskötarnas intervjuer analyserades utifrån olika kategorier, vilket 

innebär att intervjufrågorna som ställdes blir en tolkningsfråga som baseras utifrån deras 

erfarenheter, kunskaper och tankar. Respondenternas uppfattningar och svar påverkar 

reliabiliteten i studien, Bell lyfter fram att reliabiliteten innebär att respondentens åsikter kan 

påverkas av omständigheter i omgivningen. Det kan till exempel handla om en händelse som 

respondenten baserar sina svar på (2006, s. 133). Våra intervjuer genomfördes inte vid samma 

tidpunkt vilket leder till låg reliabilitet, Bell lyfter fram att samma intervjufråga kan ge olika 

svar och har därför låg reliabilitet (2006, s. 133).  

  

Bell beskriver vidare validitet huruvida man undersöker det vi vill undersöka i studien genom 

de intervjufrågor som valts (2016, s.134). Vi använde oss av semistrukturerade intervjufrågor 

vilket innebar att följdfrågor ställdes. Materialet som analyserades blev därför olika och det 

påverkade studiens validitet. Utifrån transkriberingen tog vi ut det som var mest relevant för 

vår undersökning vilket leder till en studie med låg validitet då inte kraven uppfylls.  

  

6.6 Etiska hänsynstaganden  

  

Trost belyser att det är viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke när kvalitativa intervjuer 

genomförs. Vid intervjuer gäller rätten till egen integritet och egen värdighet (2009, s. 103). 

Vetenskapsrådet lyfter fram fyra stycken krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa krav är viktiga att ta del av kring intervju 

mellan intervjuaren och respondenterna för att hålla sig ifrån missförstånd och onödiga 

diskussioner. Innan vi genomförde våra intervjuer skickade vi ut informationsblankett där 

respondenten innan fick ta del av studiens syfte och undersökning. Vetenskapsrådet hänvisar 

att det ska innan informeras om medverkan, att det är frivilligt, att det kommer vara anonymt 

och att de får avbryta när som helst (2002, s. 8). Respondenten har rätt att bestämma över sin 

egen medverkan och ta egna beslut. De tar beslut själva om de vill medverka eller inte, ett 

samtycke ska skrivas på genom en blankett (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Innan våra 

intervjuer hade intervjupersoner medgivit ett samtycke att medverka och skrivit under 

blanketten. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som handlar om att 

respondenterna ska vara anonyma och att information endast ska användas för studien. Det är 

bara vi intervjuare som ska vara behöriga till detta material (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Alla våra intervjuer är anonyma, det är bara vi som tar del av materialet och det används 

endast i vår forskning. Detta leder till det sista huvudkravet som är nyttjandekravet, då 

materialet endast får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).   
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7. Resultat och analys  

 

7.1 Delstudie 1  

 

I detta avsnitt redogörs resultat och analys av intervjumaterialet från förskollärarna. Resultatet 

redovisas utifrån fyra temakategorier som jag fann relevant för vårt syfte och frågeställningar. 

Varje temakategorierna består av resultat, analys och citat, citaten används för att styrka 

förskollärarnas uppfattning från intervjumaterialet. I citaten benämns förskollärarna som A, 

B, C och D. Resultatet redovisas utifrån den fenemenografiska ansatsen där förskollärarnas 

uppfattningar, erfarenheter och livsvärldar uppmärksammas i analysen. Delstudie 1 är skriven 

av Josefina Andersson.  

 

7.1.1 Betydelsen och utformning i miljön  
 
I samtliga intervjuer beskrev förskolläraren att miljön har stor betydelse och att den är viktig 

för barnen. Förskollärare A och D menar att miljön kan hjälpa och inbjuda till ett lärande 

medan förskollärare B och C berättar att det är viktigt att miljön ständigt utmanar barnen.  

De uttrycker såhär:  

 
”Jag tycker att den pedagogiska miljön är jätteviktig, och en bra planerad miljö kan ses som den femte 

pedagogen, dvs om man har bra planerade rum och bra material så kan det hjälpa barnets lärande” (FL A, 2020) 

 

” Stor betydelse tycker jag, jag tycker alltid att vi försöker förändra satt det är en föränderlig miljö satt barnen 

även utmanas i miljön, det tycker jag är jätteviktigt” (FL B, 2020) 

 

” Den har stor betydelse, främst att den ska vara trygg. Dom ska känna sig välkomnande, den ska vara 

inbjudande, utmana och locka till lek och utforskande ” (FL C, 2020) 

 

[...] den betyder mycket och att miljön bjuder in till och utvecklar barns både fria lek och ofria 

lek och att dom genom de lär sig, och att de har betydelse och får chansen att utveckla andra 

grejer som skapande [...] (FL D, 2020) 

 

Förskollärare A och D anger att miljön har en stor påverkan på barnen och att de kan påverka 

barnen både positivt och negativt. Förskollärare A berättar att miljön ska vara lagom och 

tydlig och bra organiserat annars upplevs barnen som röriga och stissiga. Förskollärare D 

menar att för mycket material och grejor påverkar barnen negativt, det blir svårt för barnen att 

koncentrera sig och behålla fokus. De uttrycker såhär:   

 

[...] det ska inte vara för mycket, för då blir det för mycket och rörigt för barnen. Det ska vara lagom och tydligt, 

att på ett ställe ska det vara bygg för då vet barnen att här ska det vara byggsaker, och att pennorna står det 

pennor uppdelat, helst färg koordinerat. Det ska verkligen vara bra organiserat, för jag upplever när det är för 

rörigt blir barnen stissiga [...] (FL A, 2020) 
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[...] det är väldigt mycket grejor också och väldigt mycket intryck för barnen. Det blir svårt att se vad som 

faktiskt erbjuds och vad dom kan lära sig i det [...] (FL D, 2020) 
  

Förskollärare D uttrycker vidare så här:  

[...] om man har för mycket saker framme eller uppe på väggar så kan de bli för mycket grejor och påverka 

barnet negativt det kan bli väldigt mycket intryck och kan bli svårt att urskilja vad som är tilltänkt till vissa 

grejor, [...] [...] det blir svårt att koncentrera sig och att det är mycket annat som påverkar hur barn tar till sig 

kunskap och information, om det är för mycket saker [...]. (FL D, 2020)  

 

Förskollärare B beskriver att miljön ska vara bra organiserad och tydlig. 

 

”det ska finnas tydliga hörn och tydligt uppdelat, tycker också det är viktigt med balansgång då barnen ska få 

vara delaktiga med det ska vara tydlig, bra organisation också” (FL B, 2020)  

 

  

Analys  

 

Resultatet baseras på förskollärarens uppfattningar kring miljöns betydelse och utformning 

utifrån en fenomenografisk ansats. Samtliga förskollärare beskriver att den pedagogiska 

miljön har en stor betydelse och är viktig för barnen på förskolan. Två förskollärare har 

liknande uppfattning kring att miljön ska utmanas, förskollärare B beskriver att miljön ska 

vara förändring och ständigt utmana barnen. Förskollärare C beskriver också att miljön ska 

utmana men också att den ska inbjudande samt locka till lek och utforskande. Hen beskriver 

också att den framförallt ska vara trygg för barnen. Resultatet visar att samtliga förskollärare 

har liknande uppfattningar kring att miljön har stor betydelse för barnen. Resultatet visar 

också att organisationen har en stor påverkan på barnet och det har betydelse för barnets 

lärande, detta anger tre av fyra förskollärare. Förskollärare A beskriver att miljön ska vara 

lagom och tydligt och att den inte ska erbjuda för mycket. Miljön ska vara bra organisad, de 

ska finnas tydliga hörn tex bygghörn och att pennorna är uppdelade. Hen menar att om det 

inte finns någon tydlighet i miljön eller om det erbjuds för mycket material blir det rörigt för 

barnen om de kan uppfattas som stissiga. Förskollärare B berättar också om att organisationen 

ska vara bra och att de ska finnas tydliga hörn i miljön så barnen vet vad de ska göra. 

Förskollärare D anger också att mängden material och grejor har betydelse i miljön, hen 

menar att om det finns för mycket saker och om de är dåligt organiserat kan de påverka 

barnen negativt. Det blir svårt för barnen att koncentrera sig och urskilja vad allt material är 

tänkt till, det kan bli svårt för barnen att ta sig till kunskap och information och det kan på det 

sättet förhindra barnets lärande. Sammanfattningsvis redogör resultatet att alla fyra 

förskollärare uppfattar att miljön har stor betydelse för barnet. Resultatet visar också att tre av 

fyra förskollärare anger att organisationen påverkar barnet och barnets lärande.  

 

7.1.2 Barns delaktighet i utformandet och skapandet  
 
I intervjumaterial beskriver två förskollärare att de använder barnråd och temarum i 

verksamheten för att barnen aktivt ska vara delaktiga och kunna bestämma i den pedagogiska 

miljön. De uttrycker såhär:  
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 ”Dels försöker vi pedagoger lyssna och observera deras intressen och vad dom har för behov. Vi formar och 

ändrar omkring våra i våra lärmiljöer och efter material som är intressant just nu och vad vi jobbar med för tema 

eller projekt. Vi jobbar ju med tema, just nu har vi temat rymden eller ovan molnen och då får barnen, dom är 

väldigt delaktiga. Vi har utgått ifrån vad dom tycker om och är intresserade av och vill veta mer av. Vi har ett 

rum som vi har, som vi kallar för rymdenrummet och då får barnen vara med och skapa. Vi har gjort planeter 

och satt upp. Vi har en som förut var en u-båt som nu är en rymdraket. Den formar vi efter temat, sen är det 

också efter intresset. Vi har barnråd en gång i månaden då kan vi ta upp frågor där, där vi kan fråga barnen vad 

de vill ha och vad dom saknar. Något som de önskar. Så har de möjlighet att påverka” (FL C,2020) 
  

”Vi har ju dels barnråd där dem får vara med och bestämma och då kan det vara allt från miljön till vad vi ska 

göra osv. Men sen har vi ett föränderligt rum (tema rum) och där har de alltid fått vara med och bestämma, vad 

det ska heta, hur det ska utforma, vad dem vill ha därinne. Inte så mycket vad vi ska köpa, men mer vad de är 

intresserade av satt dem blir motiverade också” (FL B, 2020) 

  
Förskollärare A och D beskriver att de utgår från barnens intresse när de utformar miljön. 

Förskollärare A berättar att de ser vad barnen är intresserade av och att de är pedagogerna 

som gör själva miljöändringen, barnen får inte vara med och bestämma eller utforma miljön. 

Förskollärare D anger också att de utgår från barnens intresse och att de ser vad de är 

intresserade av. Hen menar att barnen är delaktiga utan att uttrycka de verbalt.  

 

” vi kan verkligen se vad barnen är intresserade av och då kan vi verkligen annama det men vi har kanske sett 

mer vad barnen är intresserade av och då har vi gjort själva miljöändringen. Det är inte ofta dom får vara med 

och bestämma den ska stå här eller det ska se hur såhär” (FL D, 2020) 
  

[...] men som vi ser nu så älskar barnen att vara i hemvrån och då har vi tänkt att den är ganska liten och därför 

behöver den få större plats. Då tänker jag att de är delaktiga även fast de inte uttrycker det muntligt, men vi ser ju 

att de har behov för att de och då gör vi den större [...] (FL A, 2020) 

 

 

Tre förskollärare uttrycker att barnen kan involveras mer i den pedagogiska miljön, två av 

förskollärarna beskriver vilken anledning det kan bero på att de inte alltid involveras. De 

uttrycker såhär:   
 

”Sen i dem andra rummen på förskolan så har vi pedagoger bestämt lite mer, där skulle vi kunna involvera dem 

ännu mer absolut” (FL B, 2020) 

 

[...] dom är inte alltid delaktiga, tyvärr inte. Man vill ju att dom ska vara mer delaktiga i vad dom är och varför 

vet jag egentligen inte. Jag tror det kan bero mycket på att man, när man har en grupp på 19 barn är det svårt att 

anama allas olika viljor och tyckte och tänkte och då kanske man någonstans dra det sista strån till stacket själv 

[...] (FL D, 2020) 
  

[...]Jag är faktiskt lite dålig på att ta in barnen, jag borde faktiskt fråga mer vad de vill göra här osv[...] (FL A, 

2020) 

Förskollärare A uttrycker vidare anledningen:  

[...]det beror på tiden, att det tar mer tid och jag tycker inte om att säga nej till barnen om de exemplen vill ha ett 

bollhav så vill jag inte säga nej. Men jag borde ju göra det, för det är de som är här och det är de som ska 

använda materialet [...] (FL A, 2020) 
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Analys 

 

Utifrån en fenomenografisk ansats beskriver samtliga förskollärare deras uppfattningar. 

Förskollärarna beskriver att den pedagogiska miljön skapas efter barnens intressen, 

nyfikenheten och behov och att det är en stor grundpelare i hur miljön ska organiseras. 

Resultatet visar att två av fyra förskollärare observerar barnens intressen och att pedagogerna 

själva ändrar och formar den pedagogiska miljön utefter det. Förskollärare A menar att barnen 

är delaktiga i den pedagogiska miljön trots de inte uttrycker sig verbalt eller aktivt får delta i 

utformandet. Detta upplever förskollärare D också, barnen får sällan vara med att bestämma 

eller utforma den pedagogiska miljön utan det är pedagogerna som observerar barnens 

intresse och själva gör miljöomändringen. Resultatet redogör att två av fyra förskollärare gör 

barnen aktivt delaktiga i utformandet av den pedagogiska miljön genom barnråd och temarum 

i verksamheten. I barnrådet uttrycker förskollärarna att barnen har möjlighet att medverka och 

påverka i beslut rörande dem, det han handla om de önskar något speciellt eller att de saknar 

något i miljön som de vill ska tillföras. Förskollärarna beskriver att de har ett temarum som 

barnen aktivt får vara med att utforma, de får bestämma vad de ska heta och vad som ska 

finnas i rummet. Resultatet visar att tre av fyra förskollärare uppfattar att barnen kan bli ännu 

mer delaktiga i att utforma den pedagogiska miljön än vad de redan är. Förskollärare B och D 

beskriver att de flesta rummen är utformade utav pedagogerna och att barnen kan bli mer 

involverade i att utforma den pedagogiska miljön i de rummen. Förskollärare A berättar att 

dem inte frågar barnen vad de vill ha eller göra i miljön, anledningen uttrycker hen är att det 

är tidsbrist och att förskolläraren uppfattar det är uppstår svårigheter i att säga nej till barnen 

eftersom det inte alltid finns möjlighet att ta hänsyn till alla barns önskningar och viljor. 

Förskollärare D uttrycker också att det finns svårigheter att tillgodose allas barn viljor, åsikter 

och tycken samt att det är för stor barngrupp, vilket gör att barnen inte får vara delaktiga i att 

utforma eller skapa den pedagogiska miljön. Sammanfattningsvis redogör resultatet att 

förskollärare tar hänsyn till barns intressen i den pedagogiska miljön och utformar den efter 

det. Resultatet tyder också på att förskollärarnas uppfattningar kring barns delaktighet kan öka 

i den pedagogiska miljön, barnen kan involveras mer i många situationer där de aktivt får vara 

med att skapa miljön men svårigheter som tidsbrist, stor barngrupp och kunna bemöta allas 

viljor gör att detta inte tillförs i praktiken. 

 

7.1.3 Barns inflytande i val av material  
 

Tre förskollärare uttrycker att barnen har stort inflytande kring materialet i miljön speciellt 

när det kommer till inköp av nytt material. 

De uttrycker såhär:  

 

[...] när de har åsikter och tankar om vad de vill ha och behöver, då önskar de ofta vad dem vill ha och frågar om 

vi kan köpa in. Då brukar vi lyssna på det, för det är ju deras lek och om man vill göra något för att de ska få 

dem vill så absolut [...] (FL B, 2020) 
  

” Dom är alltid med när vi ska göra våra beställningar om vi ska beställa något nytt och dom får alltid 

bestämma” (FL D, 2020)  
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” Ska vi beställa nya material kan dom få sitta och titta i katalogerna. Sen har vi använt och har återvunnit 

material som de har med sig hemifrån ” (FL C, 2020) 
 

 

Förskollärare A beskriver att de är lyhörda och följer barnens intresse i val av material som 

ska finnas tillgängligt. Förskolläraren uttrycker såhär:  

 

”vi är mest lyhörda och ser det som barnen tycker är roligt att göra och så försöker vi utveckla utifrån det, att 

man tar in material som man ser att många tycker är roligt, men även testa på nya material. Väldigt mycket att vi 

följer barnens intressen och vad de tycker är roligt att göra” (FL A, 2020)  

   

 

Analys 

 
Samtliga förskollärare hävdar att barnen har ett stort inflytande i vilket material som ska 

erbjudas i den pedagogiska miljön. Resultatet visar att tre av fyra förskollärare anser att 

barnen har inflytande i vilket material som ska tillföras i miljön. Förskollärare C och D anger 

att barnen är delaktiga och har inflytande när de ska beställas nytt material till förskolan, 

barnen får vara med och titta i kataloger och alla får önska. Förskollärare C berättar vidare att 

barnen även använder sig av återvunnit material som de ofta får ta med sig hemifrån till 

förskolan, detta brukar vara väldigt uppskattat. Förskollärare B uppger att de lyssnar på 

barnens åsikter och behov och köper in eller ändrar materialet efter det, hen menar att det är 

de som leker och vistas på förskolan så då är det självklart barnen som ska få välja vilket 

material dem vill ha. Förskollärare A uttrycker att barnen inte har inflytande och får 

bestämma vilket material som erbjuds utan att pedagogerna ser vad barnen intresserar sig av 

och använder, dom frågar aldrig barnen konkret. Detta resonemang kan kopplas till 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring materials inflytande baserad utifrån den 

fenomenogragiska ansatsen.  

 

 

7.1.4 Rum och Material som barn inte har inflytande över 

 

Två förskollärare beskriver när barnen inte får va delaktiga eller har inflytande över hur 

rummen ska utformas. Förskollärare B berättar att barnen inte har inflytande över 

rutinsituationer och organisationen på förskolan. Förskollärare C berättar att barnen inte har 

inflytande i när de ska köpa in möbler pågrund av praktiska skäl och ekonomiska.   

De uttrycker såhär:  

 
” Det är i rutinsituationer och sen organisationen till viss del för att allt ska funka ” (FL B, 2020).  

 

[...] i val att köpa in möbler tex: då är det mer vi som styr efter val av material och praktiskt och ekonomiskt [...] 

(FL C, 2020).  
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Två förskollärare beskriver material som barnen inte har tillgång eller inflytande över på 

förskolan, detta pågrund av att det är farligt för de yngre barnen. 

De uttrycker såhär:  

 

[...] man får alltid tänka efter att om man till exempel har ett barn som alltid stoppar i munnen då får man till 

exempel placera magnetkulorna högre upp. Eller om någon springer runt med saxar, då får man ta bort dem [...] 

(FL A, 2020). 

 

[...] det är tex: saxar som inte är i barnens höjd för dom får inte använda det om inte är en vuxen vid bordet. Sen 

är det även färg och sånt [...] (FL D, 2020). 

 

 

Analys  

 

Resultatet visar att två förskollärare menar att barn inte har mycket inflytande eller är 

delaktiga i val av möbler, organisation eller rutiner på förskolan. Förskollärare B uppger 

enligt sin uppfattning att barnen inte är delaktiga eller har inflytande när det kommer till 

rutinsituationer eller organisationen på förskolan, hen menar de beror på att det praktiska 

måste fungera och då är det pedagogerna som bestämmer. Förskollärare C beskriver att 

barnen inte är delaktiga i val av möbler eftersom de styrs av praktiska saker och ekonomiska 

faktorer. Resultatet redogör utifrån förskollärarnas tidigare erfarenheter att barnen inte alltid 

har inflytande över alla material eftersom vissa material anses som farliga och då inte är 

tillgängliga för barnen. Förskollärare A uttrycker att saker som är farliga och som de yngre 

barnen kan stoppa i munnen placeras högt upp så barnen inte får tag på dem. Hen beskriver 

också att saxar är ett föremål som anses som farligt för barnen. Förskollärare D anger också 

att det är saxar som inte är tillgängligt i barnens höjd och även färg, en vuxen måste alltid 

närvara om de materialen ska användas. Förskollärarnas resonemang baseras på deras tidigare 

erfarenheter och olika livsvärldar utifrån de fenomenografisk ansats.  
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7.2 Delstudie 2 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet och analysen från intervjuerna som utfördes av 

barnskötarna. Resultatet är uppdelat utifrån fyra olika temakategorier som anknyter till vårt 

syfte och frågeställningar. I varje temakategorier finns resultat, analys och citat för att styrka 

barnskötarnas uppfattningar. Barnskötarna benämns som A, B, C och D. Resultatet redovisas 

utifrån fenemenografisk ansats där barnskötarna uttrycker sina uppfattningar, tidigare 

erfarenheter och livsvärldar. Delstudie 2 är skriven av Matilda Folkelid.  

  

7.2.1 Betydelsen och utformningen i miljön   
 
I vårt intervjumaterial menar samtliga barnskötare att den pedagogiska miljön har stor 

betydelse för barnens lärande och lek. De har en del lika och en del olika tankar och 

uppfattningar om varför den pedagogiska miljön har stor betydelse för barnens lärande och 

lek, samt hur den pedagogiska miljön ska utformas. De uttrycker sig så här:  

  

”En trygg miljö måste det ju vara för då utvecklas dem och en utvecklande och lärande miljön, och om de känner 

sig trygga i miljöerna och med oss pedagoger så då vill dem lära sig och blir de trygga att vara i barngruppen på 

förskolan då lär dem ju sig” (Barnskötare C, 2020) 
  

”Jag tror definitiv att den pedagogiska miljön har stor betydelse för lärandet att verksamheten genomsyrar av ett 

tillåtande och nyfiket förhållningssätt och att vi lär tillsammans med barnen, att vi pedagoger är intresserade och 

nyfikna på det barnen visar intresse för och att det väcker lusten att lära och att vår nyfikenhet smittar av sig på 

barnen. Det ska vara roligt att lära och vi ska vara närvarande pedagoger. Vi jobbar med ett öppet och 

inkluderande klimat som då bjuder in till samtal och samspel. Att vi pedagoger lyssnar på barnen, vi ställer 

följdfrågor, öppna frågor, utan att vara dömande, att vi tillåter barnen till att testa och att de uppmuntrar barnen 

till att våga och prova sig fram” (Barnskötare D, 2020) 

  

”Den pedagogiska miljön ska bjuda in till lek och lärande och det jag tänker är att den pedagogiska miljön ska 

vara verktyg för barnen som de plockar upp för att sedan fortsätta i utvecklingen. Miljön är starten i ett lärande, 

men det är barnen själva som tar processen vidare. Hur miljön ser ut är väldigt påverkade hur lärandet eller leken 

tas vidare av barnen” (Barnskötare A, 2020) 
  

”Jag tror att den pedagogiska miljön påverkar barns lärande jättemycket, barnen ser ju oss pedagoger varje dag 

och ser hur vi är och därför är vi viktiga förebilder för dem” (Barnskötare B, 2020) 
  

Analys  
  
Utifrån den fenomenografiska ansatsen beskriver barnskötarna utifrån deras uppfattningar om 

den pedagogiska miljöns betydelse och uppbyggnad. Resultatet visar att samtliga barnskötare 

har uppfattningen att den pedagogiska miljön har stor betydelse för barnens lärande och lek. 

De har både lika och olika uppfattningar om hur den pedagogiska miljön ska utformas och 

organiseras. Barnskötaren C lägger stor vikt att den pedagogiska miljön ska vara en trygg 

punkt för barnen för att det ska kunna ske ett lärande. Hen beskriver att barnen måste känna 

en trygghet hos människan, andra barn och pedagoger, som befinner sig på förskolan för att 

miljön ska vara stimulerande och utvecklande. Barnskötare D menar att ett lärande sker när 
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barn och pedagoger arbetar tillsammans, pedagogerna ska arbeta efter ett tillåtande och 

nyfiket förhållningssätt. Ett tillåtande och nyfiket förhållningssätt innebär att vara en lyhörd 

pedagog, ställa öppna frågor, uppmuntra barnen att testa saker och inte vara dömande. Barnen 

ska känna att de har stöd av pedagogerna till lära sig nya saker, vilket även barnskötaren B 

antyder. Hen menar att pedagoger är en viktig förebild för barnen eftersom de möts dagligen i 

verksamhet, och deras lärande påverkas av den pedagogiska miljön. Barnskötare A beskriver 

att den pedagogiska miljön ska vara inbjudande till både lek och lärande, och den har en stor 

inverkan hur barnen väljer att fånga upp det och ta vidare detta i deras utveckling. Hen menar 

att ett lärande börjar i miljön och det är barnens tankar och idéer som spinner vidare på 

lärprocessen. Barnskötarna menar utifrån deras livsvärldar att miljön ska vara inbjudande till 

lek och lärande, en tryggplats, väcka lust till lärande, nyfikenhet och stöttning för barnen.  

  

7.2.2 Barns delaktighet i utformande och skapandet  
  
Samtliga barnskötare uttrycker sina uppfattningar hur den pedagogiska miljön ska utformas 

och skapas, samt hur delaktiga barnen är i processen. Barnskötarna menar att de utgår ifrån 

barns intressen och tankar i skapandet och utformandet av den pedagogiska miljön. De 

uttrycker sig så här:  
  

”Jag tycker att min roll som pedagog är att alltid ha ett finger med och alltid höra barnens snack, vad deras 

intresse är och vilka frågor som uppkommer och kunna snappa upp det. jag tycker inte att det behöver vara att 

man sätter sig ner och pratar, utan att man själv iakttar och studerat och märker vart intresset ligger och på det 

sättet får barnen inflytande för att man plockar upp deras intressen. Den stora delen som pedagog tycker jag är 

att vara lyhörd och alltid känna barnens intresse, och också föra dialog tillsammans med barnen” (Barnskötare A, 

2020) 
  

[...]vi försöker fånga i den fria leken barnens tankar och intressen, och därför baka in det i verksamheten. Men 

det är vi pedagoger som bestämmer vad det är vi ska göra för något, men barnen ska få möjlighet till någon form 

av påverkan” (Barnskötare B, 2020) 
  

”Vi läser av och kollar av barnen” (Barnskötare C, 2020) 
  

”Vår ambition är att barnen ska vara delaktiga och kunna påverka sin vardag så vi försöker hela tiden reflektera 

och utvärdera vårt arbete regelbundet och försöker hela tiden checka av vart vi befinner oss och vart då barnen 

befinner sig och att sedan då anpassa verksamheten därefter (Barnskötare D, 2020) 
  
Samtliga barnskötare har olika erfarenheter om hur de använder sig av detta i praktiken, så här 

beskriver dem detta:  
  

”Vi har till exempel arbetat med temat dinosaurie/evolution, och då fick barnen vara med och skapa rummet, 

alltså en dinosaurievärld efter deras önskemål” (Barnskötare A, 2020) 
  

”I höstas pratade barnen väldigt mycket om jorden och hade mycket frågor om vad som fanns utanför jorden, om 

planeter, stjärnor och då har vi skapat ett helt projekt som handlar om jorden, så det är bara efter deras tankar, 

frågor och intressen” (Barnskötare B, 2020) 
  

”Vi brukar fråga vårdnadshavare vid inskolning så utgår vi ifrån intressespår” (Barnskötare C, 2020) 
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”Vi har haft så kallade barnmöten där barnen ges inflytande i verksamheten och att de får vara med att bestämma 

och vilka regler vi ska ha på avdelning, till vilken mat de ska få serverat eller vad mellanmålet ska innehålla” 

(Barnskötare D, 2020) 

 

Tre av fyra barnskötare använder sig även av demokratiska beslut i verksamheten. De 

uttrycker sig så här:  

 
“Sen har vi också frågat på förskolan, till exempel hur skulle ni vilja att det ser ut, dvs demokratiska val i vilket 

material som ska användas” (Barnskötare A, 2020) 

 
“Vi har ju 27 barn och alla tycker ju olika, så detta leder till majoritetsbeslut. Vi har ofta på förskolan att de får 

rösta på till exempel två olika förslag som pedagogerna har lagt fram. Vi vill såklart att alla ska få sin röst hörd, 

och det sker utifrån röstning och demokratiska val” (Barnskötare B, 2020) 

 
“Vi försöker alltid ge alternativ, att de kan välja mellan detta eller detta. Då får de vara med och handla efter 

demokratiska principer, genom att vi haft röstning genom olika saker och olika beslut vi ska ta” (Barnskötare D, 

2020) 

  

Analys  
  
Barnskötarnas olika resonemangen är uppbyggda utifrån en fenomenografisk ansats där 

barnskötarna beskriver sina uppfattningar om barns delaktighet i utformandet av den 

pedagogiska miljön. Resultatet visar att samtliga barnskötare uttrycker sig genom tidigare 

erfarenheter att de utgår ifrån barns intressen och tankar när det kommer till att ge barn 

inflytande i utformandet av den pedagogiska miljön. De menar att de är lyhörda för att se vad 

som fångar barnens intressen och tankar, för att göra detta lyssnar de till barnen för att 

uppmärksamma deras intressen. Barnskötarna A och B beskriver att de utgår mycket ifrån 

barnens intressen och tankar för att sedan verkställa detta i verksamheten. I barnens lek är de 

ständigt lyhörda för att höra barnens snack, behov, tankar och intressen för att ha detta i 

åtanke i utformandet av den pedagogiska miljön. Barnskötarna A och B berättar om deras 

teman/projekt, dinosaurievärld och jorden, där barnen har fått inflytande i utformandet av den 

pedagogiska miljön i praktiken. De har skapat en miljö utifrån barnens önskemål, tankar, 

intressen och frågor. Barnskötaren C observerar barnen i förskolan, samt ta hjälp av 

vårdnadshavarna för att få fram barnens intressen. Vid inskolningen ställer de frågor till 

vårdnadshavarna för att ta del av barnens intressespår, och därefter kunna använda detta i 

utformandet av den pedagogiska miljön. Barnskötare D beskriver utifrån deras uppfattningar 

att de har en stor ambition gällande barnens inflytande och delaktighet i verksamheten, och 

för att fastställa detta i praktiken använder de sig av barnmöten. I barnmötena får barnen 

möjlighet till att ge uttryck för sina åsikter och önskemål och på så sätt kunna påverka deras 

vardagliga situationer. Resultatet visar även att tre av fyra barnskötare talar om deras 

uppfattningar och tidigare erfarenhet om demokratiska beslut i förskolan där de har använt sig 

av röstning. Barnskötare B och C beskriver att de alltid vill erbjuda barnen olika alternativ för 

att uppfylla alla barnens önskemål och behov, det kan till exempel handla om två olika val. 

Genom att handla utifrån demokratiska handlingar har barnskötare A, B och D använt sig av 
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röstning för att fatta vissa beslut. Barnskötaren A belyser att det är svårt att uppfylla alla 

barnens krav och önskemål, men det är däremot viktigt att alla barnen ska få höras och synas.  

  

7.2.3 Barns inflytande i val av material 

  

Samtliga barnskötare uttrycker sina uppfattningar om barns inflytande i val av material, de är 

lyhörda och utgår ifrån barnens intressen. En barnskötare uttrycker sig så här:  

  

”Om vi ser att barn leker mycket med vissa leksaker och de går sönder, köper vi in lika och byter ut på det sättet. 

Vi läser av barnen[...] (Barnskötare B, 2020) 

  

Tre av fyra barnskötare beskriver även att barnen har ett aktivt deltagande i val av material, de 

uttrycker sig så här:  

  

”Materialet väljs utifrån barnens intresse. Material ska spegla utifrån projektet/temat och det ska väljas utifrån 

barnens intresse, idéer och tankar” (Barnskötare A, 2020) 
  

[...]det är vi pedagoger i slutändan som bestämmer vad som ska köpas in. Men vi pratar med barnen för att se 

vad de skulle tycka vara kul att köpa in, och vi ser också vad de tycker är roligast att göra. Förut såg vi att många 

barn spenderade mycket tid i bygghöran, så då köpte vi in material dit” (Barnskötare B, 2020) 
  

”Vi försöker vara lyhörda för barnens önskningar. Barnen brukar få sitta med och kolla i kataloger och fylla i 

som en önskelista eller att vi har markerat i katalogen om det är material som vi ska köpa in eller att vi tar det i 

en samling tillsammans med barnen där de får önska och där vi försöker tillgodose deras önskningar så gott det 

går” (Barnskötare D, 2020) 
  

Analys  

  
Det är möjligt att analysera hur barnskötarna uttrycker sina uppfattningar om barns inflytande 

i val av material utifrån en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att samtliga barnskötare 

är lyhörda gentemot barnen och utgår ifrån deras intressen när det kommer till val av material 

i förskolans verksamhet. De menar att de ser och hör vad som intresserar barnen och väljer 

material utifrån det. Barnskötare C beskriver att de observerar barnens lek och ser vad de 

använder för material, och tar därefter ställning till vad som behöver köpas in. Tre av fyra 

barnskötare ger även barnen ett aktivt deltagande i val av material. Barnskötare A beskriver 

att materialet som finns på förskolan har ett samband med de tillfälliga projekt/tema som 

utgår ifrån barnens val, handlingar och intressen. Barnskötare B menar att materialet väljs 

utifrån lyhördhet ifrån pedagogerna samt en dialog tillsammans med barnen, vilket även 

Barnskötare D använder sig av. Hen beskriver att de använder sig av kataloger när de köper in 

material, och barnen får berätta om deras önskningar i katalogen samt i samling. Resultatet 

redovisar att tre av fyra ger barnen aktivt deltagande i val av material, och de använder sig av 

projekt/tema, dialog tillsammans med barnen och önskemål i kataloger.  
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7.2.4 Rum och material som barn inte har inflytande över   

  
Samtliga barnskötare beskriver sina uppfattningar om rum och material där barn inte har 

inflytande och inte få bestämma. De har uppfattningar om olika rum och material som har 

begränsningar för barnen och dess tillkommande anledningar. Alla barnskötare pekar på rum 

och material som av olika anledningar barnen inte har inflytande över. De uttrycker sig så 

här:  

  
”Till exempel rum och stora helheten har barnen inte fått vara med och bestämma[...]. Det finns ett visst material 

i ateljén som inte alltid är tillgängligt, så som saxar, färg för att det används för mycket olika saker. Anledningen 

till detta är på grund av säkerheten. Jag tror också att det är viktigt att inte ha för mycket grejer för det tror jag 

leder till en rörighet och det kan ge för stora intryck och svårigheter att göra ett val, dvs det är för många olika 

alternativ kan det bli för svårt och rörigt” (Barnskötare A, 2020) 
  

[...] det är ju vi pedagoger som bestämmer grundorganisationen. Det finns höga hyllor som barnen inte kommer 

upp till, där finns pyssel, lim och färger. Vissa grejer är tunga och då är det bra om barnen inte kan dra ner för att 

de kan skada sig och det är en säkerhet för barnen. Det kan till exempel vara tunga böcker och korgar med 

mycket färger” (Barnskötare B, 2020) 
  

”Alla önskemål kan man inte tillgodose för vi har ju vissa ramar och regler som vi ska förhålla oss till, samt 

barnens hälsa och säkerhet. För tillfälligt är vi mindre bra på att erbjuda barnen estetiska ämnen som musik och 

olika instrument, just nu ligger instrumenten i en låda på en hylla dels för att instrument är trasiga och vårt eget 

intresse och kunskap inom ämnet är ganska bristtillfälligt just nu. Sen har vi även material som barnen inte ska 

använda själva utan att pedagogerna är närvarande då, och det mesta som i ett skaparrum är det mesta tillgängligt 

men saxarna har vi valt att ha på en hylla högst upp så de når inte barnen och kan inte gå och plocka det själva, 

för vi har haft situationer där barnen har klippt sig själva i håret flera gånger. Så då vill vi helt vara med och det 

är ju inte alltid man är närvarande så saxarna har vi då på en hylla längst upp” (Barnskötare D, 2020) 
  

”Saxar, glitter och sånt har vi bilder på så får dem peka om dem vill ha det. Våra musikinstrument har vi också 

bilder på, så att vi inte har trummorna framme när dem leker, för där vill vi gärna att trummorna är trummor och 

maracas är maracas så de inte får för sig att leka med något annat med dem” (Barnskötare C, 2020) 
  

Analys  

  

Analysen av barnskötarnas resonemang är baserade på en fenomenografisk ansats där 

barnskötare beskriver sina uppfattningar. Resultatet visar att barnskötarna har olika 

uppfattningar om barns inflytande i verksamhetens rum och material samt dess tillkommande 

anledningar, vilket beror på pedagogernas erfarenheter och livsvärldar. Barnskötarna A och 

B resonerar om verksamhetens grundorganisation där barnen inte får vara med och bestämma, 

den bara finns. Samtliga barnskötare talar om ateljén som innehåller en del material som de 

anser av säkerhetsskäl inte alltid ska vara till hands för barnen, de benämner bland annat 

saxar, pyssel och musikinstrument. Barnskötare A talar utifrån sina tidigare erfarenheter att 

material som saxar och färg i ateljén inte alltid finns till hands, och detta menar hon beror på 

säkerheten. Hen benämner också att miljön inte ska innehålla för mycket saker och ting, det 

kan skapa en röra och ge barnen för många möjligheter, detta belyser även Barnskötare C. 

Hen vill ha ordning och reda när det kommer till musikinstrument. Hen menar att 

musikinstrumenten ska användas för sig och inte blandas med massa annat material. 
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Barnskötare B har tidigare erfarenheter kring tunga korgar med böcker och färger som kan 

skada barnen, därför har de valt att sätta dessa på höga hyllor som barnen inte når upp till. 

Barnskötare D talar om tidigare erfarenheter där de har haft problem gällande användandet av 

saxar då barnen på förskolan har klippt av håret, och därför har de valt att ställa saxarna i 

vuxenhöjd. Hen berättar vidare om deras bristande kunskaper och trasiga instrument för de 

estetiska ämnena och därför har de valt att inte heller ha dem tillgängliga för barnen. Dessa 

material har barnen inte inflytande över för de inte är tillgängliga för barnen. Resultatet visar 

att anledningarna till att materialet inte är tillgängligt för barnen är på grund av säkerhet, 

bristtillfällig kunskap samt att barnskötarna vill ha ordning i verksamheten.  
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8. Diskussion och konklusion  

 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärare och barnskötares uppfattning om barns 

delaktighet kring utformandet och val av material i den pedagogiska miljön. Detta undersöks 

genom kvalitativa intervjuer utifrån fenomenografisk ansats för att se om uppfattningarna 

skiljer sig åt i de olika yrkeskategorierna. De frågeställningar vi har utgått ifrån under studien 

är ”vad är förskollärares uppfattning om barns delaktighet i att utforma den pedagogiska 

miljön?”, ”vad är barnskötarens uppfattning om barns delaktighet i att utforma den 

pedagogiska miljön?”,” vad är förskollärares uppfattning om barns inflytande i val av 

materialet?” och ”vad är barnskötares uppfattning om barns inflytande i val av materialet?”. I 

vårt resultat och analys har vi förhållit oss till dessa frågeställningar för att undersöka vårt 

syfte, de resultat vi har fått fram kopplas vidare till litteratur och tidigare forskning.  

 

8.1 Diskussion 

 

Vi har utfört kvalitativa intervjuer med förskollärare och barnskötare utifrån fenomenografisk 

ansats. Deras uppfattningar, erfarenheter och livsvärldar tyder på både likheter och skillnader 

angående barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska miljön. Samtliga förskollärare 

och barnskötare belyser att den pedagogiska miljön har stor betydelse för barnen, den ska 

utmana och stimulera barns lärande och utveckling. Strandberg antyder att uppbyggnaden av 

miljön handlar dels om yta, utrymme, design och inredning, men det centrala är att skapa en 

miljö som är stimulerande och inbjudande till lärande och utveckling. Det finns ingen specifik 

design eller någon mall till en bra lärandemiljö, utan det är viktigt att barn och pedagoger 

tillsammans tänker igenom, förändrar och skapar en lärandemiljö. Syftet är att barnen ska ha 

inflytande och vara delaktiga för att kunna ta del av de olika förändringarna i den pedagogiska 

miljön (2009, s. 23–24). Resultat visar en annan likhet mellan de två yrkeskategorierna vilket 

är deras uppfattningar gällande barnens inflytande i val av materialet i verksamheten. 

Studiens resultat visar att majoriteten av förskollärarna och barnskötarna ger barnen möjlighet 

till stort inflytande i val av materialet och att de har ett aktivt deltagande i bestämmande av 

material. Genom att ge barnen inflytande och delaktighet i val och bestämmande av material 

använder de sig av olika arbetssätt, vilket är barnråd, tema rum och dialog tillsammans med 

barnen för att de ska få sin röst och sina åsikter hörda. Eidevald & Wallander beskriver om 

barnens inflytande och delaktighet för att kunna påverka samhället och deras vardag på 

samma sätt som vi vuxna, detta kan genomföras inom till exempel barnråd vilket byggs 

utifrån demokratiska handlingar (2016, s. 40). Vidare beskriver författarna om att ge barnen 

möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten, vilket innebär att vara en lyhörd 

pedagog till barnens intressen för att kunna konstruera lokaler, material och planering efter 

det (2016, s. 42).  

 

Studiens resultat visar likheter mellan förskollärare och barnskötares uppfattningar om 

materialets tillgänglighet och inflytande. Majoriteten av pedagogerna anser att material i 

ateljén och material som är farligt har barnen lite inflytande över. Nordtømme skriver i 
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tidigare forskning visar att utrymmet och materialet i verksamheten är väsentligt och skapar 

möjligheter till barnens upplevelser och livsvärldar. Materialet bjuder in och stimulerar 

barnen till olika aktiviteter och materialet ger intryck via bland annat barnens kroppar, sinnen 

och relationer, genom det skapar barnen aktivitet, handling och samspel. Utrymmet och 

materialet har en påverkan på barns lärande, meningsskapande och identitetsprocesser (2012). 

Linder belyser att en betydelsefull pedagogisk miljö innehåller öppenhet, lyhördhet gentemot 

barnen samt en daglig dialog tillsammans med barnen. Materialet och miljön påverkar både 

barnens och pedagogernas sätt att agera i verksamheten. Materialet är inte overksam, utan det 

är aktiva medaktörer som skapar ett samarbete tillsammans med oss människor, och det 

påverkar vad kan och inte kan göra (2016, s. 32).  

 

En annan skillnad som studiens resultat visar mellan de två yrkeskategorierna är att 

majoriteten av barnskötarna använder sig av demokrati i förskolan när det kommer till val av 

material, vilket ingen av förskollärarna tar upp. Barnskötarna berättar att de använder sig av 

röstning för att få fram majoritetsbeslut och rättvisa. De tyder på att de vill att alla barnen ska 

både få synas och höras i verksamheten. Körlig beskriver att förskolans miljö ska präglas av 

demokratiska handlingar där lärande och samspel ska finnas och där alla har rätt att ta ansvar 

över sina rättigheter. Det är pedagogernas uppgift att genomföra och verkställa detta i 

praktiken. Pedagogerna ska vara öppna till förändring och ha en öppen dialog tillsammans 

med varandra och barnen (2012, s. 25 & 34). Den pedagogiska miljön i förskolan ska präglas 

och skapas efter målen i läroplanen och utgå från kreativitet, inbjudning och demokrati. 

Miljön ska ge utrymme för att barnen fritt ska reflektera tillsammans med varandra. De olika 

lärmiljöerna i verksamheten ska skapas efter barnens intressen och behov samt innefatta 

demokratiska handlingar (2012, s. 71 & 101). Vidare menar författaren att skapa demokrati i 

utformandet av den pedagogiska miljön bidrar de med att barnen får inflytande och 

delaktighet, däremot om detta inte skapas kan de bidra med att barnen blir passiva i 

verksamheten vilket påverkar deras lärande och utveckling (2015, s. 123–124). Barn har rätt 

uttrycka sin åsikt, förstå och delta i de olika processerna i deras vardag (2012, s. 255).  

 

Resultatet vi har kommit fram till i vår studie, indikerar på att förskollärare och barnskötare 

har liknande uppfattningar kring delaktigheten i miljön. Samtliga pedagoger beskriver att de 

observerar och är lyhörda efter barnens intresse och att det är barnens intresse som styr 

utformningen på miljön. De menar att det är pedagogerna som skapar och bestämmer miljön 

utifrån barnens intresse, barnen involveras sällan i att delta aktivt i själva förändringen eller 

skapandet av den pedagogiska miljön. Pedagogernas resonemang baseras på deras olika 

livsvärldar och erfarenheter. I linje med detta menar Kragh-Muller att det är förskollärarens 

uppdrag att skapa en medveten miljö, material och leksaker utefter barnens olika behov och 

intressen. Genom att observera barnen och deras lek kan förskolläraren få syn på vad barnen 

är intresserade och nyfikna av och därefter utforma miljön (2012, s. 87). Eidevald & 

Wallander hävdar istället att pedagoger ska ge barn delaktighet och inflytande i den 

omgivning de befinner sig och att det främjar lärandet om de får medverka i att utforma 

miljön (2016, s.49). Detta styrker även Strandberg, att via ommöblering i den pedagogiska 

miljön skapas förändring, samarbete och lärandemiljöer utvecklas. När barn och pedagoger 

tillsammans ges möjlighet att förändra den pedagogiska miljön skapas ett kollektivt lärande, 
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vilket är mycket positivt för deras relation. Vikten av att pedagogerna skapar lärmiljöer 

tillsammans med barn främjar även deras lärande. Pedagogerna ska undvika att utforma 

miljön själva eftersom det förhindrar ett lärande för barnet (2009, s. 23–25). Utifrån vår studie 

fann vi intressanta anledningar till att barnen inte är delaktiga i utformningen eller skapandet. 

Resultatet visar att en barnskötares uppfattning kring detta var att det beror på hälsa, säkerhet, 

ramar och regler som barnen inte får delta i att utforma miljön. Förskollärarna menade att det 

beror på tidsbrist, stor barngrupp samt att det kan finnas svårigheter i att säga nej eftersom de 

inte går att tillgodose alla barns viljor. Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson studie 

redogörs lärarens tankar och uppfattningar kring barns deltagande. Pedagogerna tog för givet 

att barnen hade förståelse för deras egna deltagande medan barnen själva hade en annan 

uppfattning. Lärarna har ett stort ansvar att kunna sätta sig in i barnens situationer och 

perspektiv. Studien kom fram till att om lärare och barn har en god kommunikation och 

förståelse främjar de barnets lärande. De menar för att öka barns delaktighet i sitt eget lärande 

och i den pedagogiska miljön krävs det att förskollärare utvärderar, analyserar och 

dokumentera. Genom att utöka barns delaktighet i förskolans krävs det ytterligare kunskap 

och verktyg för att det ska kunna framställas i verksamheten av pedagoger (2003).  

 

I resultatet fann vi att förskollärarnas och barnskötarnas uppfattningar skiljdes åt, 

förskollärarna ansåg de borde involvera barnen ytterligare i att utforma och förändra den 

pedagogiska miljön än vad de gör i dagsläget. Detta kan uppfattas som att förskollärarna har 

en större medvetenhet och ett annat förhållningssätt och livsvärld än barnskötarna. Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johnsson hävdar i sin studie att barns delaktighet och inflytande 

beror på lärarens förhållningssätt, regler och makt. Lärarna har stor möjlighet att både 

begränsa och möjliggöra barns delaktighet och inflytande i förskolan (2009, s.20).  

 

8.2 Konklusion  

  

I den här studien har vi undersökt förskollärare och barnskötares uppfattning om barnens 

delaktighet i utformandet och val av material i den pedagogiska miljön. I resultatet framgår 

det att samtliga förskollärare och barnskötare har liknande uppfattningar om miljön, de menar 

att den pedagogiska miljön har stor betydelse för barnens lärande och utveckling.  I studien 

framgår det även att samtliga förskollärare och barnskötare utgår från barns intressen för att 

utforma den pedagogiska miljön, och att barn har ytterst liten delaktighet i utformandet och 

organisationen. Anledning till detta uppfattar förskollärarna att det beror på tidsbrist, stor 

barngrupp och svårigheter att tillgodose alla barns viljor. Barnskötarna menar också att det 

kan bero på svårigheter att tillgodose allas önskningar samt att de kan bero på säkerhet och 

hälsa. Resultatet indikerar däremot att barnen har stort inflytande i val av material på 

förskolan. Barnen får inflytande genom barnråd, temarum, dialog mellan barn och pedagog 

samt att pedagoger utgår från barnens intresse. Resultatet visar att barn har mindre inflytande 

i material som anses farliga och pedagogerna antyder att det är på grund av barns säkerhet 

som inte allt finns tillgängligt. Slutligen visar resultatet att förskollärarna har viljan att utöka 

barns delaktighet i utformandet och skapandet av den pedagogiska miljön, vilket inte 

barnskötarna nämner något om.  
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I studien har vi genomfört kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i en fenomenografisk 

ansats för att ta reda på förskollärare och barnskötares uppfattningar om barns delaktighet i 

den pedagogiska miljön och om yrkeskategorierna skiljer sig åt. Barn spenderar mycket tid i 

förskolan, den pedagogiska miljön och dess material som erbjuds är det som påverkar barns 

lek och handlingar. Det är viktigt att barns delaktigheten i den pedagogiska miljön tas på 

allvar eftersom det både kan begränsa och ge möjligheter för barns lärande. Denna studie är 

relevant för pedagoger inom förskoleverksamheten då den ger en ökad förståelse för vikten av 

barns aktiva delaktighet i utformandet och skapandet samt val av material i den pedagogiska 

miljön. Genom kvalitativa intervjuer fick vi fram förskollärare och barnskötares 

uppfattningar, det hade därför varit intressant med fortsatt forskning med en etnografisk 

studie för att undersöka hur barnens delaktighet ser ut i förskolans praktik. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till förskollärarna och barnskötarna  
  

Bakgrundsfakta 

  

• Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?   

• Vad är barngruppens antal?  

• Vad är barngruppens ålder?  

• Vilken betydelse anser du att den pedagogiska miljön har för barnets lärande?  

  

Barns inflytande 

  

• Hur gör ni barnen delaktiga i att utforma den pedagogiska miljön?  

• Kan du ge några konkreta exempel på när barnen får vara delaktiga i att utforma den 

pedagogiska miljön?  

• I vilka situationer får barnen inte vara delaktiga i att utforma miljön? Varför iså fall?  

• Hur ofta förändrar ni den pedagogiska miljön?  

  

Material 

  

• Vad har materialet för betydelse för barnets lärande?  

• Har barnen fått inflytande i vilket material som erbjuds på er förskola?  

• Finns det något material eller rum som inte är tillgängligt för barnen? Följdfråga: 

varför?  

• Brukar ni varierar materialet som erbjuds på avdelningen?  
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Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om förskollärares och barnskötares uppfattning kring 

utformandet och val av material i den pedagogiska miljön kommer att utföras inom ramen för 

ett självständigt arbete. Studien utförs av Matilda Folkelid och Josefina Andersson som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka och svara på frågor kring en intervju i ovan 

nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i min skolmiljö, samt att svaren som jag ger kommer att analyseras. Jag har tagit del 

av vad studien innebär och jag vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas.  

 

Namn: ……………………………………………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift   

 

Student: Josefina Andersson Epost: xxx 

Student: Matilda Folkelid Epost: xxx 
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