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Influence and participation - it´s all about meetings! 

This essay is a bachelor thesis (15hp) and includes the preschool teachers and the 

children’s thoughts in terms of children’s influence and participation. The studies main 

purpose is to get an insight into and comprehension about how the preschool teachers and 

the children, at one preschool, experience the children’s influence and participations in the 

schools daily organization. We also want to study the relationship between their 

experiences. The study was conducted with a qualitative research approach and empirical 

data has been collected through interviews and focus groups. This essay has a 

sociocultural perspective with an ontology inspired from Reggio Emilias philosophy.   

The result showed that preschool teachers experienced different impacts on children’s 

influence and participation in the preschool. The children in the study felt satisfied with 

how much they got to decide. The result in the comparison of the groups experiences, we 

saw a similarity in that both preschool teachers and the children said that various meeting 

places have a central role regarding children’s influence and participation. The preschool 

teachers were, however, concerned that children are not given the same opportunity to 

influence and involvement in the preschool. Our results show that the children have not 

reflected on that. 

 

Keywords: Influence, participation, socio-cultural perspective, qualitative study.   

 

Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbete på 15 hp och behandlar hur förskollärare och barn, på 

en förskola, upplever barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Studiens syfte är 

att få en inblick i och förståelse för hur förskollärare och barn upplever barns inflytande 

och delaktighet, på en förskola. Vi vill även undersöka förhållandet mellan deras 

upplevelser. Studien har gjorts med en kvalitativ forskningsansats och empiri har samlats 

in via intervjuer och fokusgrupper. Vår text är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

med en filosofisk hållning inspirerad av Reggio Emilia filosofin. I resultatet framkom det 

att förskollärarna upplevde olika påverkansfaktorer för barns inflytande och delaktighet i 

förskolan. Barnen i studien upplevde sig nöjda med hur mycket de fick bestämma. I 

resultatet vid jämförandet av gruppernas upplevelser såg vi en likhet i att både 

förskollärarna och barnen menade att olika mötesplatser har en central roll gällande barns 

inflytande och delaktighet. Förskollärarna var dock oroade över att barnen inte ges samma 



 

 

möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Vårt resultat visar att barnen inte 

reflekterat över detta.    

 

Nyckelord: Inflytande, delaktighet, sociokulturellt perspektiv, kvalitativ studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka förskolan som tog sig tid och ställde upp på vår undersökning, utan de 

informanter som deltog via intervjuerna och fokusgrupperna hade denna studie varit 

omöjlig att genomföra.  

 

Vi vill även tacka Harold Göthson som tog sig tid att träffa oss för en intervju. Den 

inspirerade oss och vi fick ta del av hans breda kunskap kring Reggio Emilia filosofin 

samt inom området barns inflytande och delaktighet.    

 

Ett sista tack till vår handledare Monica Vikner Stafberg som guidat oss genom denna 

skrivprocess.  
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1. Inledning 

Den här uppsatsen behandlar hur förskollärare och barn på en specifik förskola upplever och 

resonerar kring barns inflytande och delaktighet i förskolan. Valet av detta ämne började i 

funderingar kring huruvida förskollärarnas upplevelser av detta fenomen stämde överens med 

barnens upplevelser, då vi av egen erfarenhet lagt märke till att barn skulle kunna göras än 

mer delaktiga kring förskolors arbete. Enligt vår erfarenhet utformar förskollärarna 

verksamheten baserat på barngruppens intressen och behov, men vi upplever att en stor del av 

möjligheterna till delaktighet försvinner i stress, upplevelse av tidsbrist eller kanske bristande 

kunskaper. Begreppen inflytande och delaktighet är mycket tolkningsbara och vi tänker oss att 

människor har olika sätt att ta sig an och distingera
1
 begrepp. Vårt val grundas även på att vi 

båda är engagerade i barns rättigheter och ser deras delaktighet i förskolan som en 

självklarhet. Något inte lika självklart för oss är hur förskollärare och barn ser på arbetet kring 

barns inflytande och delaktighet och hur de tolkar dessa begrepp. För förskollärarna kan detta 

vara ett komplext uppdrag då de själva måste översätta sina tolkningar till praktiskt arbete. Vi 

vill därför skaffa oss mer kunskap om och förståelse för detta fenomen och med denna 

undersökning även ge barnen en röst kring begreppen som främst handlar om dem. 

Läroplanen för förskolan (2010) belyser att: 

 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer 

främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet (Skolverket 

2010, s. 4). 

 

Så som vi tolkar denna text ur läroplanen åsyftar den till att verksamhetens demokratiska 

former är en del i ett långsiktigt mål där barnen ska bli aktiva medborgare i samhället. För oss 

är inflytande och delaktighet områden inom demokrati och vi tänker inte i första hand på när 

barnen blir äldre utan kanske snarare på hur barn ska få vara kompetenta och ansvariga 

samhällsmedborgare redan som barn.  

 

                                                 
1
 Karaktärisera, utmärka, särskilja 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi bland annat definiera begreppen inflytande och delaktighet och för 

att göra det har vi valt att beskriva Elisabeth Arnér (2009) och Harold Göthsons (2015) 

definitioner. Arnér är universitetsadjunkt vid Pedagogiska Institutionen vid Örebro 

Universitet och Harold Göthson är pol. mag. och en av grundarna och nuvarande 

internationell koordinator för Reggio Emilia Institutet. För att få ytterligare ett perspektiv på 

begreppens mångsidighet kommer vi även presentera Johannesen och Sandviks (2009) 

definitioner. Vi kommer dock i denna undersökning förhålla oss till och utgå ifrån Göthsons 

definition av och Reggio Emilias syn på begreppen. Vi kommer även använda oss av Göthson 

som referens i vår uppsats. Vidare kommer vi även tydliggöra relevanta delar av 

styrdokument då det är utifrån dessa som förskolors arbetssätt, enligt lag, ska förhålla sig till 

barns inflytande och delaktighet. Vi har valt att presentera Reggio Emilias filosofi i korta 

drag. Detta eftersom Reggio Emilias filosofi är relevant för denna studie, dels för att förskolan 

som vi baserar vårt material på är en Reggio Emilia inspirerad förskola, men även för att vår 

filosofiska hållning och barnsyn kan jämföras med Reggio Emilias syn på barn. 

Avslutningsvis kommer vi titta på barnsyn ur ett historiskt perspektiv samt presentera relevant 

tidigare forskning som gjorts under ämnet barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Arnér (2009) skriver att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt och att 

det går att tolka dessa begrepp olika beroende på i vilket sammanhang begreppen används. 

Arnérs tolkning av begreppet inflytande handlar om att barn ska ges påtagliga möjligheter att 

få påverka sin tillvaro medan hon tolkar begreppet delaktighet som att barnen får ta del av 

något som andra redan har bestämt (Arnér 2009, s. 14). Göthson (2015) ser dock på 

begreppen på ett annat sätt och vill belysa vikten av att distingera begrepp och hävdar även att 

det finns en skillnad mellan dessa begrepp. Han menar att begreppet inflytande är det ”starka 

ordet” i läroplanen för förskolan och att det finns en problematik i detta då läroplanen även är 

ett mycket tolkningsbart instrument. Göthson talar vidare om att man ”möter olika begrepp 

med en förgivettagande tolkning, som man får tilldelat till sig via traditioner eller via 

kollegor” och menar då att begreppet inflytande lätt kan glida över till andra frågor, som är 

smalare än vad som egentligen innefattar begreppet (Göthson 2015). Vid samtalet med 

Göthson tolkade vi det som att han hellre använder sig av begreppet delaktighet än inflytande. 

Detta på grund av att begreppet inflytande ofta i praktiken handlar om att barnen har 
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önskemål som pedagoger omedelbart ska tillgodose, vilket är en alldeles för individualistisk 

syn. Medan delaktighet snarare handlar om att ”bli lyssnad på och göra sin röst hörd” och att 

man ska ha rätt att tänka det man tänker, ha rätt att vara subjektiv och när alla har sagt sitt så 

har man även rätt att ändra sig (Göthson 2015). Johannesen och Sandvik (2009) skriver i 

likhet med Göthsons mening att begreppen inflytande och delaktighet ofta, i förskolekontext, 

handlar om vem som ska bestämma vad samt barns möjlighet till medbestämmande. 

Delaktighet och inflytande handlar inte om individers rätt till att exempelvis bestämma en 

enskild aktivitet. De menar snarare att delaktighet och inflytande handlar om att känna 

gemenskap och att barn ska ha rätt att göra sin röst hörd, vara med och förhandla, visa respekt 

och inkludera trots olikheter i åsikter eller värderingar, i ett samspel med varandra 

(Johannesen & Sandvik 2009, s.30-32). 

 

2.2 Utdrag ur styrdokument 

 

Läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen 

Ett av styrdokumenten som förskolan förhåller sig till är läroplanen för förskolan och i den 

finns det en preciserad rubrik som heter ”Barns inflytande” (Skolverket 2010, s. 12). Under 

nämnda rubrik finns det bland annat en underrubrik som beskriver att förskollärarens ansvar 

är att se till att varje barn har ett reellt inflytande över verksamheten. Det berättas om att 

förskolan ska ge barnen grunderna som krävs för att förstå vad demokrati är och vidare sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att följa demokratiska principer. Det står även 

utskrivet att arbetslaget ska:  

 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,  

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och 

utöva inflytande i förskolan (Skolverket 2010, s. 12). 

 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet, där förskolan ingår som en del. I kapitel 

4 under 9 §, som särskilt behandlar barns inflytande, går att läsa att barnen ska ges inflytande 

över verksamheten och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och form av 

inflytande ska avgöras med ålder och mognad som grund. Det står även att barnen ska 

informeras om vad som gäller i fråga om inflytande i planering och verksamhet 

(Utbildningsdepartementet 2010).  
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FNs barnkonvention innehåller bestämmelser som handlar om mänskliga rättigheter gällande 

barn och i artikel 12 står det: ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

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

(UNICEF 1989). 

 

2.3 Reggio Emilias filosofi 

Loris Malaguzzi var en filosof, barnens talesman och en av grundarna inom Reggio Emilia 

filosofin som startade redan 1945 på förskolorna i staden Reggio Emilia i norra Italien. 

Malaguzzi såg på pedagogiken som en del av ett demokratiprojekt, men även som en 

livshållning, och ville skapa en ny pedagogik byggd på visionen om att barn kan tänka och 

handla själva. Detta för att bygga ett samhälle på demokratiska grunder. Den pedagogiska 

filosofin som utvecklades grundas på en respekt för barns rättigheter och kompetens där 

verksamhetens arbete och syn på lärande tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och 

teorier. Något ytterligare som kännetecknar Reggio Emilia filosofin är öppenheten inför en 

mångfald olika perspektiv och en insikt om att det inte finns några absoluta sanningar. 

Filosofin är väl förankrad i praktiken där begrepp som reflektion, utforskande arbetssätt och 

delaktighet används (Dahlberg & Åsén 2005, s. 189-193). I Reggio Emilia ser man på barnet 

som en kommunicerande individ redan från födseln, därför ser man även på kommunikation 

som bland det viktigaste för barns lärande (Dahlberg & Åsén 2005, s. 198). Malaguzzi 

använde sig, för att förklara sin syn på barn, av begreppet ”det rika barnet” vilket han menar 

är ett barn som har ”kraft och resurser i sig själv” med förmåga att skapa sin egen kunskap 

(Dahlberg & Åsén 2005, s.197). Genom att barnet ges möjlighet till att vara delaktigt i sitt 

eget och andras kunskapande konstrueras kunskapen tillsammans med andra (Dahlberg & 

Åsén 2005, s. 194). Med andra ord kan Reggio Emilias filosofi på många sätt liknas med det 

sociokulturella perspektivet, då både Reggio Emilia filosofin och det sociokulturella 

perspektivet ser på lärandet som något man aktivt skapar tillsammans med sin omgivning.  

 

2.4 Barnsyn – en social konstruktion 

Föreställningar om barn är ”mångfacetterade och föränderliga” och dessa olika synsätt 

påverkar barnens villkor i förskolan och i samhället (Saar & Löfdahl 2014, s. 22). Utifrån ett 

historiskt perspektiv har synen på barn förändrats och man kan se på detta som en social och 

kulturell konstruktion. Föreställningar om barn har gått från synen på barnet som det onda 

barnet som antyddes födas med en arvsynd, till föreställningen om barnet idag som det 
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kompetenta barnet. Däremellan har många historiska modeller figurerat, så som det oskyldiga 

barnet som behövde skyddas från samhället och det omedvetna barnet där barndomen inte 

innehöll ett eget värde, utan ansågs vara de vuxnas förflutna (Saar & Löfdahl 2014, s. 22-24). 

Ett paradigmskifte skedde runt 1980-talet då en ny barnsyn utvecklades. Barnsynen innefattar 

bland annat synen på barn som kompetenta, med agens att påverka och förändra sin situation 

(Löfdahl 2014a, s.9, 11). Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) talar om det kompetenta barnet 

som ett kultur- och kunskapsskapande barn som är delaktigt och involverat i ett aktivt samspel 

med andra och som har lust att lära med nyfikenhet och kreativitet (Dahlberg & Lenz Taguchi 

1994, s. 2).  

 

2.5 Tidigare forskning 

I tidskriften ”Pedagogisk forskning i Sverige” har Sonja Sheridan och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2003) skrivit artikeln ”Delaktighet som värdering och pedagogik”. De talar, med 

hjälp av andra forskare, om att delaktighet är en förutsättning för att barn ska kunna ha 

inflytande och en egen talan. En annan reflektion de gör är att den forskning som finns inte 

främst behandlar barns inflytande och delaktighet i stort utan snarare handlar om att barn får 

vara delaktiga i frågor där vuxna anser att de har något att tillföra. De berättar vidare om en 

upplevd problematik, ett dilemma, som å ena sidan handlar om att följa innehållet i 

styrdokument såsom läroplanen och å andra sidan låta barns inflytande och delaktighet styra. 

Det vill säga, att hitta balansen mellan de intentioner som samhället formulerat och det 

enskilda barnets rätt att påverka utifrån vårt förhållningssätt är problematiskt och det finns en 

stor variation i hur förskolor hanterar detta (Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s. 72-81). 

I en norsk studie, som de refererar till i artikeln, har barns upplevelser av inflytande och 

delaktighet undersökts där de kommer fram till att hela 75 % av barnen tyckte att de vuxna 

bestämde allt (Søbstad 2002, se Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s. 80). Detta 

överensstämmer med en tidigare studie som Sheridan och Pramling Samuelsson gjort gällande 

barns upplevda inflytande. De kunde i den även visa på en betydelse av förskolans bedömda 

kvalitet för utfallet av upplevt inflytande hos barnen I förskolor med hög kvalitet så upplevde 

barnen sig delaktiga i högre grad, med möjlighet att påverka beslut och diskutera frågor med 

sina pedagoger (Sheridan & Pramling Samuelsson 2001, se Sheridan & Pramling Samuelsson 

2003, s. 80). 
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I likhet med Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) påvisar även Westlunds (2011) 

fallstudie i licentiatuppsatsen “Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande” upplevda 

dilemman gällande förhållandet mellan frihet och styrning i förskolan, då pedagogerna 

upplever en svår balans mellan vad de själva skulle tillåta barnen ha inflytande i och krav från 

kollegor eller föräldrar. Ytterligare ett resulterande dilemma i studien är huruvida man ska 

låta barnen välja helt fritt eller styras i riktning mot aktiviteter (Westlund 2011, s.166-167). 

 

Elisabeth Arnér (2006) har i avhandlingen ”Barns inflytande i förskolan – problem eller 

möjlighet för de vuxna?” följt ett utvecklingsarbete med syfte att undersöka vad som kan 

gynna barns konkreta inflytande i förskolan. I denna text hänvisar hon till ett tidigare arbete 

där hon i samtal med sexåriga barn kunde utvinna upplevelser kring att de inte hade stort 

inflytande i förskolan och att de hindrades av de vuxna, främst genom regler som de vuxna 

upprätthåller (Arnér 2006, s. 10, 16). Med denna första studie som bas fick förskollärare 

samtala och Arnér analyserade förskollärarnas syn och förhållningssätt genom diskussioner, 

reflektioner och iakttagelser. Vidare har Arnér undersökt pedagogers upplevelser av hinder 

för att främja barns inflytande. Däribland ingick tidsbrist, för lite tid för reflektion, för få i 

personalgruppen och för stora barngrupper (Arnér 2006, s. 11, 19, 72). Arnér menar att 

pedagogers förhållningssätt är en viktig påverkansfaktor för arbetet med barns inflytande då 

det inverkar på barnens förståelse för och respekt gentemot skyldigheter och rättigheter som 

ingår i ett demokratiskt samhälle (Arnér 2006, s. 24). Gällande förhållningssätt visar Arnérs 

studie att pedagogerna ofta var benägna till att säga nej istället för ja vid barnens önskningar 

eller förfrågningar. Vid de tillfällen som pedagogerna istället intog ett tillåtande 

förhållningssätt inför barnens initiativ skapades möjligheter till utveckling av inflytande 

(Arnér 2006, s.53, 55, 91).  Ytterligare exempel på utvecklingsarbetet, som Arnér skriver om i 

sin studie, för främjande av barns inflytande var att inta ett ifrågasättande förhållningssätt, där 

förskollärarna uppmuntrades till att se bortom det förgivettagna samt att se på sig själva och 

på barnen med nya ögon (Arnér 2006, s. 20, 71).  

 

Ribaeus (2014) har skrivit sin avhandling ”Demokratiuppdrag i förskolan” med syfte att 

undersöka hur förskollärare arbetar med demokratiuppdraget i förskolan genom att observera 

förskollärares samtal men har även observerat deras praktiska arbete och barnens agerande 

(Ribaeus 2014, s. 31). Ribaeus redogör för att förskollärarna i studien själva belyser hinder 

som påverkar möjligheterna att arbeta med barns inflytande så som; lokalernas utformning, tid 

och för stora barngrupper, men menar även att det största hindret är deras eget 
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förhållningssätt. De beskriver en rädsla för att tappa kontrollen, svårigheter att tänka om eller 

att anpassa sig till förändringar. Ribaeus menar att pedagogerna fastnat i en formuleringsnivå 

och att det saknas redskap för att gå vidare i det praktiska arbetet med barnen (Ribaeus 2014, 

s. 75). Ytterligare en återkommande påverkansfaktor enligt förskollärarna i studien är att 

miljön spelar stor roll för barns möjligheter till inflytande och delaktighet (Ribaeus 2014, 

s.77). Ribaeus redovisar även i sin studie hur barnen tar initiativ till inflytande i verksamheten 

både genom att komma med förslag men även genom att ifrågasätta planerade aktiviteter och 

regler. Studien visar att barnen faktiskt tar initiativ, men att det ofta ändå är villkorat av 

förskollärarna (Ribaeus 2014, s. 102, 103).   

 

Sammanfattning 

Det har gjorts mycket forskning och skrivits många texter kring det aktuella ämnet. Vi kan av 

denna tidigare forskning utvinna att de alla ser på pedagogers förhållningssätt som en viktig 

del i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Ytterligare en likhet i dessa texter är att 

pedagoger beskriver upplevda hinder för att kunna arbeta med barns inflytande och 

delaktighet. Både i Sheridan och Pramling Samuelssons (2003) studie och i Westlunds (2011) 

studie påvisas upplevda dilemman som handlar om balansen mellan utifrånstyrda krav och att 

låta barnen ha inflytande.  

 

Samtliga ovannämnda forskare har baserat sin forskning på pedagogers berättelser och 

intervjuer. Några har även observerat både pedagogers och barns agerande för att samla in 

empiri men ingen av föregående forskare, utöver Arnér, har baserat sin studie på samtal med 

barn. Ribaeus (2014) har till exempel samtalat med de vuxna men valde enbart att observera 

barnens agerande för att undersöka demokratiarbetet. Det vi vill bidra med i och med vår 

studie är att samtala med barnen för att på så sätt komma åt deras tankar och upplevelser på 

ett djupare plan. Vi vill behandla barnen med samma respekt som de vuxna, med tron på att 

även de kan uttrycka sina tankar och åsikter verbalt.  
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3. Teoretiskt perspektiv  

Vi har valt att vid analys av empirin utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Därför kommer 

det teoretiska avsnittet redogöra för det sociokulturella perspektivet, och däri även den 

proximala utvecklingszonen vilket är ett begrepp som Lev S. Vygotskij myntat och som ingår 

i det sociokulturella perspektivet. Inom det sociokulturella perspektivet ses tänkandet dels 

som en individuell process, men även som en kollektiv process, alltså något som sker mellan 

människor (Säljö 2000, s. 108). Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet 

och beskriva den proximala utvecklingszonen då vi ser lärandet som något som sker i samspel 

med andra. Vid fokussamtalen och intervjuerna delade både vi och deltagarna med oss av 

gjorda erfarenheter och upplevelser och därigenom delade vi våra kunskaper. Vi såg även att 

barnen inspirerades av varandra och förde sina gemensamma kunskaper vidare genom 

samtalet i sig men även med stöd från andra kompetenta.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på lärande med vikt på att 

kunskap skapas genom samarbete i en kontext, inte genom individuella processer (Dysthe 

2003, s. 41). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv förstås lärandet ur en kommunikativ och 

sociohistorisk syn, där kunskap i första hand befinner sig i samspel mellan människor. Detta 

blir sedan en del av den enskilde individens kunskap, tänkande och handlande som sedan 

kommer tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Man talar inom det sociokulturella 

perspektivet därmed om att lärandet ständigt återskapas och förnyas och sker i många olika 

sammanhang genom interaktion mellan människor. Dessa sammanhang behöver inte enbart 

handla om förskola eller skola utan kunskapandet sker i alla miljöer vi befinner oss i, då 

lärandet är en del av all mänsklig verksamhet (Säljö 2000, s. 9-13). Våra sätt att bete oss, 

tänka och uppleva omgivningen påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, däri påverkar 

bland annat sociala normer och förväntningar från andra i den kultur man växer upp i (Säljö 

2000, s. 35, 36, 104). Våra medmänniskor hjälper oss att förstå omvärlden och detta sker 

redan från födseln. Omvärlden medieras, det vill säga förtydligas, i samspel med andra 

människor och ting (Säljö 2000, s. 66). ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna ut, och därmed färgade av, vår kultur och dess 

intellektuella och fysiska redskap” (Säljö 2000, s.81).   

 

I ett sociokulturellt perspektiv talar om man begreppen redskap och verktyg. Dessa kan 
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beskrivas som de resurser, både intellektuella och fysiska, vi har tillgängliga och använder oss 

av när vi ska förstå omvärlden samt agera i den. Inom det sociokulturella perspektivet hävdar 

man att kunskaper inte har sitt ursprung i människans hjärna utan snarare har kunskapen i 

samhället passerat den mänskliga hjärnans kapacitet. Man ser det istället som att kunskaper 

kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt och kulturellt i ett 

samhälle som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor och ting. Det är 

genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare, där språket är en 

central resurs (Säljö 2000, s. 20-22, 67). Språket är den viktigaste beståndsdelen i vår 

kommunikation med andra och därmed förståelsen för omvärlden, då vi genom språket kan 

beskriva och dela erfarenheter om omvärlden (Säljö 2000, s. 34, 82). Säljö menar att det finns 

värderingar och antaganden i språkliga interaktioner som utspelar sig och tolkas på olika sätt i 

olika sammanhang. Ord och begrepp kan uppfattas och förstås olika beroende på individen 

som tolkar dem. Vi kan berätta om våra upplevelser och känslor för andra men aldrig till fullo 

dela dem i dess fulla bemärkelse, men Säljö menar att med mediering kan man åtminstone 

göra sina känslor och upplevelser tillgängliga (Säljö 2000, s. 86-87).  

 

Utifrån ett sociokulturellt synsätt befinner sig alla individer ständigt under utveckling och 

förändring i livet och har därmed möjlighet att ta till sig kunskaper i samspel med andra. 

Eftersom kunskapen ligger i sociala praktiker kan kollektivets kunskap även bli individens 

kunskap genom de redskap och verktyg vi har (Säljö 2000, s. 119, 236). Lärande har med 

deltagande och deltagarnas samspel att göra och balansen mellan det individuella och det 

kollektiva är en avgörande aspekt inom det sociokulturella perspektivet (Dysthe 2003, s.31). 

Ett sätt att beskriva denna dynamiska syn på lärande kan göras med Vygotskijs 

utvecklingszon.  

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij definierade den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan vad en individ 

kan prestera på egen hand och vad individen kan prestera genom samarbete eller under 

ledning av en mer kunnig människa. Genom den andres verbala eller fysiska stöd kan 

individen så att säga ”låna” den mer kompetenta individens kognitiva kompetens (Säljö 2000, 

s. 120,121). Vygotskij (1978) skriver: 

 

A well known and empirically established fact is that learning should be matched in some manner with 

the child's developmental level. […] Only recently, however, has attention been directed to the fact that 
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we cannot limit ourselves merely to determining developmental process to learning capabilities. We 

must determine at least two developmental levels (Vygotsky 1978, s.85).  

 

Vidare i denna text beskriver Vygotskij skillnaden mellan “actual development level” vilket 

innefattar nivån av barns redan utvecklade mentala förmågor, och ”the zone of proximal 

development”, och han menar att för att kunna bestämma barns mentala förmågor måste man 

klargöra och utgå ifrån dessa två nivåer (Vygotsky 1978, s. 87). 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för och kunskap om hur förskollärare 

förhåller sig till och upplever barns inflytande och delaktighet i förskolan samt hur barnen 

upplever sitt inflytande och sin delaktighet i förskolan. Vi vill även undersöka hur dessa 

upplevelser förhåller sig till varandra.  

 

Frågor vi kommer att utgå ifrån:  

 

 Hur uppfattar och beskriver förskollärarna sitt arbete kring att följa barnens inflytande 

och delaktighet på förskolan?  

 Hur upplever barnen sitt inflytande och sin delaktighet i förskolan? 

 Hur förhåller sig förskollärarnas respektive barnens upplevelser till varandra? 
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5. Metod 

För att kunna besvara vår frågeställning på bästa sätt valde vi en kvalitativ metod då vårt mål 

var att få en mer djupgående förståelse för individernas upplevelser. Kroksmark (2014) menar 

att man i en kvalitativ undersökning snarare försöker förstå än att förklara ett fenomen, där 

komplexiteten och variationen ligger i fokus (Kroksmark 2014, s. 33). I vår studie har vi valt 

att använda oss av två olika tillvägagångssätt för att samla in empirisk data; intervjuer och 

fokusgrupper. Då vår intention var att skapa ett trivsamt samtal med plats för öppenhet så 

valde vi att hålla en låg standardisering och strukturering både vid intervjuerna och 

fokusgrupperna. När man pratar om begreppet standardisering, så pratar man om graden av 

hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det kommer till frågornas utformning och 

ordning. Begreppet strukturering förklarar intervjupersonernas möjlighet till svarsutrymme 

och hur pass frågorna är fria för tolkning för intervjupersonen utifrån personens egna 

erfarenheter och inställningar. Det vill säga ju mer struktur desto större begräsningar i svaren 

(Patel & Davidson 2011, s. 75,76). I vår studie visade sig den låga graden av standardisering 

och strukturering genom att vi hade planerat för öppna frågor som vi anpassade utefter 

samtalens gång. Vår intention var även att inte för snabbt förklara eller bryta samtalet utan vi 

valde många gånger istället att vänta in informanternas svar då vi ville ge dem möjlighet till 

att tolka frågorna fritt. 

 

5.1 Urval 

Undersökningens empiri utgår ifrån fyra förskollärares berättelser via intervjuer och elva 

barns berättelser via fokusgrupper. Förskollärarna och barnen har därmed behandlats var för 

sig. Alla förskollärare som deltog i studien var kvinnor där åldern varierade mellan 28 till 47 

år och därmed varierade även arbetslivserfarenheten. Barnen som medverkade var i åldrarna 

fyra till sex år och de tre fokusgrupperna innehöll både pojkar och flickor i blandade åldrar. 

Förskolan i vår studie är en Reggio Emilia inspirerad förskola, befinner sig i en storstad och är 

något mindre än genomsnittet. Pedagogerna och barnen har känt varandra i cirka ett år, då det 

är en relativt nystartad förskola.  

 

Eftersom vi bland annat använde oss av intervjuer som materialinsamling, vilket kräver 

mycket av det verbala språket, så valde vi att intervjua de äldsta barnen på förskolan, det vill 

säga barn mellan fyra till sex år. Äldre barn har oftare utvecklat en större förmåga till att 

uttrycka sina tankar och upplevelser via det verbala språket än de yngre. Med det verbala 
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språket som verktyg kan vi kommunicera och samspela med vår omvärld på ett sätt som vi 

inte kan utan språket, vi kan tala om det som inte finns i vår närhet och vi kan tala om det som 

finns utanför här och nu. Språket tillåter kommunikation som är dekontextualiserad från 

situationen man befinner sig i (Säljö 2000, s. 83-84). Eftersom vi samtalade med barnen om 

abstrakta ting så som upplevelser, känslor och begrepp så var deras förmåga att kommunicera 

verbalt en förutsättning för att kunna utföra samtalen.  

 

Deltagarna i studien är ett urval som baserats på att de är en tillgänglig grupp, detta på grund 

av studiens tidsbegränsning och irrelevansen i att välja ut individerna. Vi tänker att då den 

tillgängliga gruppen är slumpmässigt utvald tillför den möjligheter till mångfald och olikt 

tänkande inom gruppen förskollärare respektive gruppen barn. Vid användandet av en 

tillgänglig grupp kan resultatet endast gälla de undersökta, alltså den tillgängliga gruppen 

(Patel & Davidson 2011, s.59). Vi har därmed enbart intresserat oss för en förskolas resultat 

och inte generaliserat resultatet. Dock har vi i denna undersökning kunnat metodologiskt 

analysera och redovisa resultaten utifrån den tolkade empirin och skapat argument för våra 

slutsatser inom den tillgängliga gruppen.    

 

5.2 Genomförande 

Vi kontaktade aktuell förskola via ett mail till förskolechefen innehållande information om 

vårt examensarbete samt förfrågan om samtycke. Förskolechefen tog kontakt med förskolans 

arbetsplatsledare som frågade sina medarbetare om de kunde tänka sig att ställa upp på vår 

studie och inom kort fick vi ett meddelande där de tackade ja. Efter ett önskemål från oss 

delade pedagogerna på förskolan ut samtyckesblanketterna till föräldrarna vars barn skulle 

medverka. Vi infann oss på förskolan en dag mellan klockan 08.30-14.30 för insamlandet av 

material.  

 

Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt för att relatera teori till empiri, vilket innebär att 

man studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat studien till en tidigare vedertagen 

teori. Istället formulerar man en teori utifrån den insamlade empirin och informationen samt 

analyserar materialet och hittar mönster (Patel & Davidson 2011, s. 23, 33). Detta 

tillvägagångssätt valde vi eftersom vi ansåg att vår forskning skulle komma att vara en 

process av upptäckter, men även för att studiens empiri baserades på en specifik situation med 

fokus på enbart en förskola och dess arbete och målet var därför inte heller att generalisera 
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resultatet.   

 

5.3 Fokusgrupper 

Efter flera överväganden kom vi fram till hur vi på bästa sätt skulle nå vårt syfte med studien 

när det gällde de deltagande barnen och vi bestämde oss för att använda fokusgrupper som 

metod för samtal. Då barnen i studien inte tidigare hade träffat oss så var detta ett sätt att 

minimera en eventuell svårighet för barnen gällande att våga prata med oss individuellt, i 

enrum. Vi såg en risk i att barnen i enskilda intervjuer kanske till och med skulle känna sig 

obekväma, vilket i sin tur möjligen skulle leda till brist på samtal och material för oss att 

arbeta vidare med. Med fokusgrupper var vår förhoppning att barnen skulle känna sig trygga 

och att vi på så sätt kunde få tillgång till deras tankar kring fenomenet barns inflytande och 

delaktighet, men även för att barnen skulle kunna inspireras av varandra. Fokussamtal görs 

med tanke på att deltagarna ska kunna komplettera och utmana varandra för att variationen i 

det som sägs ska bli så omfattande som möjligt (Kroksmark 2014, s. 35). Inför planerandet av 

fokusgrupperna så diskuterade vi hur vi skulle tala om begreppen inflytande och delaktighet 

med barnen, men utan att skapa förvirring kring begreppen. Vår tanke var då att istället 

använda oss av ord som de redan var bekanta med och valde därför att använda oss av ordet 

“bestämma” som synonym till inflytande och delaktighet. 

 

Vi genomförde tre fokusgrupper med fyra barn i den första, fyra barn i den andra och tre barn 

i den sista. Den första fokusgruppen ägde rum i förskolans personalrum. Barnen satt i en soffa 

framför oss och vi hade en dialog med dem kring vårt uppsatsämne. När vi ansåg att samtalet 

började stanna av så fick barnen en rituppgift; att rita något de ville bestämma om. Den andra 

och tredje fokusgruppen ägde rum i ett av förskolans samlingsrum och där satt vi i en ring på 

en rund matta och hade vårt samtal. Då dessa samtal flödade såg vi ingen anledning till att ta 

hjälp av artefakter av något slag. Samtliga tre fokusgrupper spelades in på våra mobiltelefoner 

och varade i cirka 20 minuter. 

 

5.4 Intervjuer 

Till en början ville vi sammanföra fokusgrupper på förskolan som bas för datainsamlingen, 

även för förskollärarna, då detta möjligen kunde utbringa ett mer reflektivt samtal dem 

emellan. Men vid eftertanke insåg vi att denna metod eventuellt skulle förhindra oss från att få 

svar på våra befintliga frågeställningar, då vi förmodligen skulle få analysera förskollärarnas 
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samtal mer utifrån en diskursanalys, det vill säga en analys utifrån hur språket används inom 

olika ämnesområden (Brinkkjӕr & Høyen 2013, s.94). Vi bedömde att det fanns en stor risk i 

att språket och det gruppen sa i förhållande till varandra skulle bli viktigare än deras egna 

upplevelser. Därför valde vi i stället att genomföra enskilda intervjuer med förskollärarna.  

 

Det material som vi använde oss av vid intervjuerna var ljudinspelning via mobiltelefon samt 

anteckningar. Detta då vi såg en vinst i att, med tilliten i att kunna återspela samtalen, kunna 

vara delaktiga och lyssnande aktörer i både intervjun och fokusgrupperna. Vid utförandet av 

intervjuerna så inledde vi med de två första förskollärarna var för sig, men de två sista 

intervjuade vi tillsammans efter deras önskemål om detta.  

 

Vi har även utfört en intervju med Harold Göthson, som är en av grundarna och nuvarande 

internationell koordinator för Reggio Emilia Institutet i Sverige. Detta på grund av att vi 

bedömer att hans kunskap och erfarenhet kring Reggio Emilia filosofins förhållningssätt kan 

komma att tillföra en djupare förståelse då de förskollärare som vi intervjuat arbetar på en 

Reggio Emilia inspirerad förskola.  

 

5.5  Etiska forskningsaspekter 

Att tänka över de etiska aspekterna när man forskar och skriver uppsatser är viktigt. Detta för 

att de medverkande exempelvis inte ska råka ut för några negativa konsekvenser på grund av 

att de ställt upp i en undersökning av något slag, men också för att stärka trovärdigheten, 

reliabiliteten, hos undersökningen. När det gäller den humanistiska forskningen så har 

vetenskapsrådet tagit fram fyra etikregler som alla behöver följa. Den första är 

informationskravet vilket betyder att den som forskar ska informera alla deltagande om syftet 

med undersökningen (Patel & Davidson 2011, s. 62-63). Detta säkerställde vi genom att 

noggrant formulera ett informationsbrev till förskolans pedagoger samt till föräldrarna vars 

barn vi önskade samtala med, som tydligt visade vårt syfte med undersökningen. Den andra är 

samtyckeskravet och den regeln innefattar att alla deltagande i studien ska ge sitt samtycke till 

att delta. Det gäller det vill säga både barn och vuxna och alla har rätt att tacka nej till 

medverkan. Tillsammans med informationsbrevet vi nämnde ovan så fanns även 

samtyckesblanketter där vårdnadshavaren, genom underskrift, gav sitt samtycke till att deras 

barn fick delta. Vi intervjuade därmed enbart de barn som fått sin samtyckesblankett 

påskriven och vi såg även till att få ett muntligt samtycke från barnen själva innan vi inledde 
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fokusgrupperna. Förskollärarna gav sitt samtycke muntligt. Den tredje är 

konfidentialitetskravet och den berör att alla personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

de inte exponeras för allmänheten och de medverkande skall ges största möjliga 

konfidentialitet, där i ingår anonymitet. För att se till att detta krav uppfyllts så förvarade och 

hanterade vi vårt material med största möjliga försiktighet. För att anonymisera så har vi 

fingerat namnen på alla deltagande i studien samt valt att skriva ut ”förskolan” eller ”den 

andra avdelningen” istället för namnen på dessa. Den fjärde och sista etikregeln heter 

nyttjandekravet och den regeln garanterar att materialet enbart används till forskningsändamål 

(Patel & Davidson 2011, s. 62-63). Detta krav har vi gjort oss medvetna om och har enbart 

använt materialet till denna studie.    

 

Utöver dessa fyra etikregler finns det ytterligare en aspekt som vi tagit hänsyn till under vår 

undersökning. Det handlar om att vi har involverat barn i vår undersökning. Vi fick en 

underskrift till samtycke av barnens föräldrar och muntliga samtycken av barnen. Löfdahl 

(2014b) skriver om forskarens etik och hur de som utför undersökningen behöver ta ställning 

till och granska forskningsetiska frågor i praktiken. Vidare menar hon att man inte kan förlita 

sig helt och hållet på att barn ger sitt samtycke i formen av ett verbalt ja eller nej, utan menar 

att barnen ofta är bättre på att visa med handlingar huruvida de vill ställa upp i en 

undersökning eller inte (Löfdahl 2014b, s. 35, 41). Vi har med vår erfarenhet av barn försökt 

lyssna och känna av situationerna vid samtalen med barnen och observerat att inget barn känt 

sig obekvämt eller liknande. Vi var även tydliga i samtalet med barnen kring att de inte 

behövde vara med om de inte ville.   

 

5.6  Studiens kvalitet 

För att mäta kvalitet i en kvalitativ studie så finns det flera saker att ta i beaktande. Patel och 

Davidson (2011) talar om två centrala begrepp; reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp 

ligger dock så pass nära varandra i en kvalitativ studie att reliabilitetsbegreppet läggs in i 

validitetsbegreppet, som då får en vidare betydelse. För att säkerställa tillförlitligheten av 

studien, har vi alltid varit två personer vid intervjuerna så att vi vid tolkandet av materialet 

minskat risken för påverkan av tillfälliga omständigheter samt att vi tillsammans kunnat 

analysera eventuella påverkansfaktorer. För att ytterligare stärka tillförlitligheten så valde vi 

att spela in samtalen, för att på så sätt kunna gå tillbaka och säkerställa att vi uppfattat allt 

korrekt. Vi har även valt att både intervjua förskollärarna och barnen kring samma ämne men 
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med olika tekniker för att då på ett säkrare sätt kunna tolka och förstå resultaten utifrån ett 

bredare perspektiv. 

 

Inom det vida validitetsbegreppet finns det ett begrepp som heter kommunikativ validitet. Det 

innebär att andra, både forskare och deltagare, tydligt kan ta del av studiens resultat för att 

läsaren på så sätt kan bilda sig en egen uppfattning om studiens trovärdighet. Ett exempel på 

det är att forskaren vid redovisandet av intervjuer har en god balans mellan citat och egna 

kommentarer. Sammanfattningsvis är det viktigt för forskaren att låta läsaren följa hela 

forskningsprocessen för att själv kunna tolka de specifika val som forskaren gjort. Därmed 

stärks validiteten i kvalitativ forskning (Patel & Davidson 2011, s. 104-109). Vi upplever att 

vi i vår text varit tydliga när det kommer till valet av hur vi presenterat citat och våra egna 

kommentarer, vi har även varit noga med att vägleda läsaren genom texten kring 

undersökningens process.  
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   6. Resultat och analys 

Här nedan kommer vi presentera resultatet baserat på det insamlade materialet från 

intervjuerna med förskollärarna samt fokussamtalen med barnen. Efter varje presenterat 

resultat följer vår analysdel då vi analyserar resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

kopplingar till tidigare forskning samt till Reggio Emilia filosofin. Den första resultatdelen 

kommer beskriva förskollärarnas upplevelser, där vi har valt att kategorisera utifrån det 

förskollärarna uttryckt som viktiga brännpunkter i ämnet. Alla brännpunkter kommer följas av 

en analysdel. Resultatdelens andra del, gällande barnens upplevelser, kommer kategoriseras 

utifrån det barnen uttryckt baserat på utvalda frågor vi ställt, följt av vår analysdel. Den tredje 

och sista delen kommer enbart innehålla vår analys av förhållandet mellan förskollärarnas och 

barnens upplevelser.   

 

För att tydliggöra läsningen har vi valt att göra våra egna uttalanden i samtalen i kursiv text 

och förskollärarnas och barnens med vanlig text. Vi kommer skriva ut fiktiva namn på 

förskolan och deltagarna i studien. När en person lägger en betoning på ett ord tydliggörs 

detta med fet stil. För att markera att något i originalsamtalet har sagts innan eller efter det 

utskrivna i citaten markeras detta med [...]. Om vi lägger till något i det en person säger görs 

detta enbart för att förtydliga och då visas det med parenteser.  

 

6.1  Resultat och analys av intervjuerna med förskollärarna 

De fyra förskollärarna som vi intervjuade kommer att kallas för Elsa, Karin, Matilda och 

Sandra. Elsa och Karin gjorde sina intervjuer enskilt, medan Matilda och Sandra valde att sitta 

tillsammans under intervjun.  

 

Vi har transkriberat och tolkat resultatet av intervjuerna med förskollärarna och vi kan urskilja 

flera områden som återkommer. Vid intervjuerna kopplade ofta förskollärarna frågor och svar 

till redan befintliga arbetssätt som de använder sig av i praktiken för att främja barns 

inflytande och delaktighet. Därför kommer vi inleda resultatdelen med detta då vi kan se att 

redan befintliga arbetssätt, till viss del, beskriver upplevelser och tankar kring barnens 

inflytande och delaktighet. Ett av de återkommande områdena gäller pedagogers 

förhållningssätt som en viktig faktor när det kommer till barns inflytande och delaktighet i 

verksamheten. De talade bland annat om det som ett eventuellt hinder då pedagoger har olika 

förhållningssätt vilket leder till irritation bland de vuxna och förvirring hos barnen. 
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Pedagogerna beskrev även fler hinder än förhållningssättet, vi kommer presentera även dem. 

Det sista området som de tar upp gäller miljöns betydelse och gemensamt var tanken om att 

den pedagogiska miljön har stor betydelse för främjandet av barns inflytande och delaktighet. 

 

Beskrivning av nuvarande arbetssätt  

Förskollärarna belyser samlingar, möten, projekt och sommaruppgift som delar av 

verksamheten där barnen ges möjlighet till stort inflytande. Sommaruppgiften är en uppgift 

som barnen får med sig hem under sommaren och denna fungerar sedan som grund för 

kommande projektval. Uppgiften går ut på att dokumentera en upplevelse man varit med om 

under sommaren. När barnen sedan kommer tillbaka till förskolan så får de berätta om vad de 

upplevt för de övriga i gruppen.  

Karin, Sandra och Matilda pratar om sina upplevelser av barnens medbestämmande genom 

sommaruppgifter, projekt och möten:  

 

Karin: De (barnen) påverkar mycket här, mycket i vårt arbete. Just med sommaruppgifterna som vi har, 

de påverkar det och har ett inflytande, på vilka projekt och teman. Vi utgår ifrån barnens intressen [...] 

 

Sandra: Vi har mycket möten med barnen där vi pratar om vad de har varit intresserade av idag, vad vi 

jobbat med idag. Så pratar vi med dem, att det här kanske vi ska göra imorgon. Sen på morgonen så 

pratar vi ”kommer ni ihåg vad vi sa igår, ska vi göra det?” Det är också en del av inflytande och 

delaktighet. 

 

Matilda: Att barnen ges möjlighet att välja hur de vill följa upp. Just nu håller vi på med 

sommaruppgifterna och hur de ska följas upp, att det är deras intresse och tankar som avgör vad vi ska 

göra för någonting (2015-10-12). 

 

Elsa berättar om hur deras samlingar kan se ut och fortsätter sedan beskriva hur de väljer 

utflyktsmål: 

  

Vi har ju ingen färdig form överhuvudtaget på våra samlingar. Vi har inga sådär att man måste sjunga 

eller göra si eller så… Ibland är den 2 min, ibland 45 min. Vi ser det som barnens stund, inte att man 

måste göra någonting. [...] Om de nappar på något eller berättar något speciellt så får de göra det, i den 

mån det går då. [...] Vi tänker på våra samlingar att det är barnens utrymme, de ska få tid att prata. Det 

är därför vi har använt pratpinnen ibland. Ibland har vi den, ibland inte. 
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Jag har treåringar och frågar jag barnen så här; ”vart vill ni gå?”, så svarar de Solparken – varje gång! 

Jag försöker visa på vad som staden kan erbjuda. Det blir också ett slags inflytande, för har barnen bara 

sett Solparken, så säger de Solparken. [...] Vi har testat att rösta några gånger och det är väldigt svårt. 

Barnen röstar ju på allt med den klassiska handuppräckningen så vi har gjort lite lappar för barnen att 

lägga i... och nån gång har jag tagit bilder på miljön dit där vi går och så får man lägga sin lapp. Men 

oftast så följer vi vårt projekt. Som nu exempelvis så har vi ett projekt om vulkaner och då åker vi 

mycket till ett muséum. Och då säger barnen att de vill åka till dinosaurierna. Det blir ju för att vi har 

presenterat det här, annars hade de inte vetat vad det här muséet var för någonting (2015-10-12).  

 

Matilda och Sandra samtalar även de om hur det är vuxenplanerat och mindre vuxenplanerat: 

 

Matilda: [...] det är barnen som kommit överens om vad vi ska göra ute och vart vi ska. Sen så kommer 

de med saker de vill göra när vi är på plats. 

Sandra: Vi planerar ju, men även barnen har fritt och så är det ju både ute och inne. Mer vuxenplanerat 

och mindre vuxenplanerat, så är det både inne och ute (2015-10-12). 

 

Analys 

Ovan beskriver förskollärarna sitt nuvarande arbetssätt och utifrån det ser vi att pedagogerna 

förhåller sig till barnen på ett demokratiskt sätt, där de ser på barnen som jämlika och där de 

vuxna inte värderar sina egna röster högre än barnens. Förskollärarna talar om att de vuxna 

bestämmer ibland, barnen ibland och ibland bestämmer de saker tillsammans, där förhandling 

sker. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man på lärandet med en kommunikativ syn, där 

kunskap i första hand befinner sig i samspel mellan människor (Säljö 2000, s. 9-13). I likhet 

med denna sociokulturella syn står även Reggio Emilia filosofin för att barn är delaktiga i sitt 

eget och andras kunskapande och att kunskap därmed konstrueras tillsammans med andra 

(Dahlberg & Åsén 2005, s. 200). Vi ser på delaktighet som ett lärande när man får dela sina 

tankar och åsikter med andra och att förskollärarna genom samlingar, möten och 

sommaruppgiften har skapat strukturer av frihet som stödjer barnen i att få möjlighet till 

kommunikation och därigenom även utrymme till inflytande och delaktighet. Detta går även 

att jämföras med Johannesen och Sandvik (2009) som belyser vikten av att skapa rum för 

barnen där de kan känna gemenskap. De talar även om att barn ska ha rätt att göra sin röst 

hörd, vara med och förhandla, visa respekt och inkludera trots olikheter i åsikter eller 

värderingar i ett samspel med varandra (Johannesen & Sandvik 2009, s.30-32).  
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Samtidigt som dessa strukturer för frihet i arbetssättet finns, så berättar förskollärarna om att 

det även förekommer styrning. Ett exempel på detta är då Elsa berättar att de erbjuder andra 

utflyktsmål än bara Solparken som från början var det enda barnen visste om och valde. 

Förskollärarna menar att de via denna styrning öppnar upp nya för alternativ för barnen och 

då indirekt öppnar upp för nya val och möjligheter till inflytande och delaktighet. Likaså 

under samlingarna som förskollärarna ovan benämner som icke pedagogstyrda får barnen 

möjlighet till fria val, men Elsa fortsätter sedan att berätta om att de ibland går in och styr med 

en pratpinne. Vi tolkar det som att förskollärarna är medvetna om att göra barnen så delaktiga 

som möjligt men att det inte går att släppa helt.  

 

Göthson (2015) pratar om inflytande och delaktighet som två skilda saker, då han menar att 

inflytande kan tolkas som att behov eller önskemål från barnens sida ska tillgodoses av 

förskollärarna och att delaktighet snarare handlar om att få göra sin röst hörd och att 

samförhandla (Göthson 2015). Det förskollärarna beskriver är att barnen får rösta inför 

utflykterna och detta ser vi mer som en möjlighet för barnen att vara delaktiga än att ha 

inflytande då de får en möjlighet att göra sin röst hörd men samtidigt görs medvetna om att 

det inte alltid blir som de vill.   

 

Ytterligare en viktig del i arbetet med inflytande och delaktighet tycks, för förskollärarna, 

vara projektet. Vid ett flertal tillfällen nämner förskollärarna att barnen görs delaktiga i 

verksamheten via projektet. Vi tänker att projektet förmodligen är en stor del i verksamheten 

även gällande delaktighet då förskolan är en Reggio Emilia inspirerad förskola och att man 

inom den filosofin belyser vikten av ett utforskande arbetssätt med en grundinställning som 

handlar om att lyssna på barnen (Dahlberg & Åsen 2005, s. 204). Reggio Emilia genomsyras 

av ett etiskt förhållningssätt som är byggt på delaktighet och ansvar (Dahlberg & Åsen 2005, 

s.208). Kanske är det för att förskollärarna blir präglade av sin arbetsplats värderingar som 

också gör att de har en genuin inställning kring att lyssna på barnen och göra dem delaktiga. 

 

Förhållningssätt 

Det här stycket behandlar förskollärarnas diskussioner kring sitt förhållningssätt och på vilket 

sätt pedagogers förhållningssätt påverkar arbetet med barns inflytande och delaktighet.  

Elsa berättar hur hon tänker att hon och kollegorna förhåller sig och att det finns en risk för att 

olika förhållningssätt krockar: 
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Det jag tänker på förskolan är att barnen ska ha möjlighet att kunna påverka sin vardag och vad 

verksamheten ska innehålla. Det är som jag och mina kollegor håller på och diskuterar nu, det är en 

balansgång där mellan att man vill att de ska ha inflytande och [...]  det vi tänker är att man måste ändå 

presentera vad som finns för barnen och sådant brukar vi leda, men att man ändå på nåt sätt tar det till 

barnens nivå. Utefter deras behov kan man väl säga. [...]  Nu när det är Reggio så kan jag tycka att man 

överanalyserar begreppet, att man ska följa barns intressen och inflytande så att barnen får göra vad de 

vill istället. Man tänker inte på att man måste presentera saker och ting, visa omvärlden, så att barnen 

ska kunna bli intresserade och kunna ha inflytande över saker och ting. Alla ska få lika möjligheter till 

det de vill göra, alla barnen. Att alla ges lika rättigheter, alla lika möjligheter, till allt. 

 

På den klassiska förskolan tycker jag inte att barnen har fått något inflytande i princip överhuvudtaget. 

När man jobbar med kollegor från den äldre skolan fast man ska jobba med samma upplägg, ungefär, då 

blir det en stor krock kan jag tycka. Dels blir barnen förvirrade, ibland får de göra vissa saker. För mig 

får de utforska allting och för den andra ingenting alls (2015-10-12).  

 

Matilda berättar också om att inta ett barnperspektiv i sitt arbete: 

 

När vi jobbar så tänker vi hela tiden utifrån barnen. ”Var är barnen någonstans… när vi gör någonting 

och vad har barnen för roll? Vad har de för delaktighet och inflytande i vad som händer i 

verksamheten?” (2015-10-12). 

 

Sandra vill belysa vikten av reflektion kring vad begreppet innebär: 

 

Alla pedagoger kanske inte ens reflekterar över det överhuvudtaget – vad barns inflytande betyder. Jag 

tror att man som pedagog måste reflektera med sig själv och, ännu bättre, med andra. Men i alla fall 

med sig själv ”vad betyder det här? Vad betyder det här för mig?” och det bästa är väl att hela huset 

sitter och har en diskussion kring begreppen. Så tänker jag kring förhållningssätt (2015-10-12).  

 

Analys 

Under det här stycket talar förskollärarna bland annat om balansgången mellan att å ena sidan 

styra verksamheten och å andra sidan låta det vara fritt, där vi tolkar det som att den styrda 

verksamheten lämnar litet utrymme för inflytande och delaktighet och det fria lämnar stort 

utrymme för detsamma. Detta verkar överlag, bland förskollärarna, vara ett svårt dilemma att 

förhålla sig till då denna punkt även diskuteras under andra frågor såsom “nuvarande 

arbetssätt” i föregående stycke. I Sheridan & Pramling Samuelssons (2003) artikel ställer de 

sig frågan om förskolan, såväl som skolan ännu ej hittat ett framgångsrikt förhållningssätt 
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kring dilemmat mellan styrning och fritt, mellan ämne och pedagogik eller mellan läroplan 

och påverkan (Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s. 76). Även Westlund (2011) tar i sin 

licentiatuppsats upp detta dilemma och hon vinklar det åt de styrande krafterna bakom som 

gör detta till ett så svårt dilemma, såsom kraven ifrån föräldrar och ledning (Westlund 2011, s. 

128). 

 

Matilda och Sandra pratar om vikten av reflektion och vi tolkar deras uttalanden som att 

denna grupp förskollärare är van att inta ett reflektivt förhållningssätt med tanke på att de 

ifrågasätter sin egen verksamhet och strävar efter utveckling. Ett exempel som påvisar detta är 

då Matilda ställer reflekterande frågor kring barnperspektiv. En grundtanke inom Reggio 

Emilia är att pedagogerna bör inta ett reflekterande förhållningssätt och därigenom bidra med 

engagemang för och utveckling av verksamheten (Dahlberg & Åsén 2005, s. 205). Ännu ett 

exempel som påvisar deras reflektiva förhållningssätt är då Sandra talar om att reflektera med 

andra. Göthson (2015) menar att man inom Reggio Emilia ser reflektion i praktiken som 

viktigare än begreppen i sig.    

 

Upplevda hinder 

Förskollärarna upplevde olika typer av hinder som problematiserade arbetet med barnens 

inflytande och delaktighet. Elsa och Karin talar om dagens struktur som ett upplevt hinder, då 

det ibland tvingar barnen att stanna upp och avbryta sina aktiviteter, Karin nämner även 

tidsbrist i barngrupp som ett hinder:  

 

Elsa: Det som stoppar upp är de här strukturerna som måste finnas, då måste vi äta lunch och det barnet 

måste sova då. [...] det är väl saker som barnen inte kan påverka. 

 

Karin: Vi äter vid två sittningar på mellanmålet i matsalen. Det gäller att vi som är först är lite snabba. 

Vi ska ta upp barnen, byta blöjor på barnen och vi ska sätta oss ner och så [...] sen kanske man går ut 

och då finns det ingen tid, men ibland så får vi tid för det (projekt) också men det är jättesvårt att lappa 

ihop den tiden; ”ska man gå ut senare?” Kollegor går hem. [...] Det är mycket möten. Pedagogmöten, 

aptmöten och förskollärarmöten.[...]  då ryker barnskötarnas planeringstid för de har bara två timmar i 

veckan. Jag som förskollärare har fyra timmar i veckan. Vi delar upp arbetet, men vi borde kanske bli 

bättre på att dela upp det. [...] Det tar också tid, det tar tid. Man tror att det ska gå på fem minuter, men 

det tar en timme istället (2015-10-12). 
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Sandra, Matilda och Elsa lyfter även läroplanen som ett eventuellt hinder, trots att de inte 

upplever det på den aktuella arbetsplatsen: 

 

Sandra: [...]  Jag tänker läroplanen. Ibland vill barnen göra saker som inte passar med läroplanen, tänker 

jag.  

Matilda: Då får man väl kanske tänka efter då och hitta det på något vis eftersom det är barnens 

intressen som ska styra så måste man ändå kunna stötta det också.  

 

Elsa: [...]  Men man kan ju tolka den (läroplanen) väldigt tokigt å andra sidan också. Då kan jag ju tolka 

det som att barnen får göra som de vill och så sitter jag här. Jag har ju sett det själv [...] att man 

övertolkar det. Att man släpper och alla barn får göra precis som de vill. Men inte här på enheten (2015-

10-12).  

 

Analys 

I resultatet beskriver förskollärarna olika typer av hinder, och diskuterar eventuella dilemman 

som de upplever påverkar deras arbete och barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Detta går att koppla till tidigare studier som gjorts inom samma område. I både Arnér (2006) 

och i Ribaeus (2014) studier visade det sig att förhållningssättet kunde utgöra ett hinder men i 

vår studie nämner förskollärarna förhållningssättet, inte som ett hinder, utan snarare som en 

stor påverkansfaktor. Elsa tar upp exempel på att förhållningssättet bör vara någorlunda lika 

pedagoger emellan för att undvika problem. Arnérs (2006) och Ribaeus (2014) studier går 

vidare att jämföra med förskollärarnas upplevda hinder där vi kan se en generell upplevelse 

som handlar om tidsbrist. Förskollärarna berättar även om läroplanen för förskola som ett 

eventuellt hinder, då det är ett dokument man ständigt måste förhålla sig till. Vi tolkar det som 

att förskollärarna ibland upplever det svårt att låta barnen styra verksamheten samtidigt som 

de ska förhålla sig till läroplanen. Detta är även ett dilemma som Westlund (2011) och 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) tar upp i sina studier.   

 

Ytterligare en analys under detta område är att vår roll som intervjuare mycket väl kan ha 

påverkat förskollärarnas svar i huruvida de upplever hinder på förskolan. Våra tankar grundar 

sig i att många av förskollärarna svarade att hinder kan uppstå, men de ville många gånger 

förtydliga att de inte handlar om den aktuella förskolan som de arbetar på just nu. Om vi 

tolkar intervjusituationerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv så menar vi att allt tänkande 

och handlande är situerade i sociala kontexter, där våra sätt att bete oss och uppleva 

omgivningen påverkas av sociala normer och förväntningar (Säljö 2000, 35, 36, 104). Därför 
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kan våra beteenden och implicita förväntningar som intervjuare, genom våra frågor, ha 

påverkat förskollärarnas svar.  

 

Miljö  

Förskollärarna lyfter den pedagogiska miljön som en viktig del i arbetet med barns inflytande 

och delaktighet. Elsa beskriver nedan att arbetet med barns inflytande måste visa sig i den 

pedagogiska dokumentationen, men upplever svårigheter med detta:  

 

[...] det måste ju visa sig i en pedagogisk dokumentation och så tänker jag, men det har det faktiskt inte 

gjort speciellt mycket. [...] Vi har ju ofta diskussioner kring det här tycker jag, vi har inte suttit ner och 

haft möten kring just det här liksom. [...] Det hänger väl ihop lite med att vi ska göra synligt den 

pedagogiska dokumentationen. Det tycker jag personligen är väldigt svårt att visa för barnen (2015-10-

12).  

 

Vidare beskriver Elsa arbetet med miljön som föränderligt och barns självständighet: 

 

Vi tänker mycket utefter läroplanen. Att barnen ska ha möjlighet att utforska alla de områdena i miljön, 

själva också, utan en vuxens handledning. Sen så ser vi miljön som föränderlig utefter vilka barn som 

går. Vi ändrar hela tiden skulle jag vilja säga, att någonting kan utvecklas och så tar vi bort någonting 

som inte funkar (2015-10-12).  

 

Karin berättar om hur en genomtänkt miljö kan uppmuntra barnen i sin självständighet och 

delaktighet i verksamhetens olika delar:  

 

Utomhus då har vi ju om vi tänker på gården till exempel, så är det på barnens nivå, de har sandlådan. 

Nu har ju inte vi så stor gård heller, men just när det gäller städningen att det finns bilder på våra lådor 

där vi samlar material [...] jag tänker lite just i den delaktigheten i miljön [...] Delaktighet, de tar ner 

sina kläder själva till exempel och börjar klä på sig själv. Behöver de hjälp så kommer de fram med 

kläderna. De är så stolta också över att göra det och just att vara delaktiga (2015-10-12). 

 

Sandra och Matilda samtalar kring barns delaktighet i utformandet av miljön: 

 

Sandra: Ja våra barn till exempel, de har blivit intresserade av fyrar och hav. Då har de hittat ett ställe 

där de vill ställa sina fyrar och då har vi gjort plats så att de får göra det. Då är det helt utifrån dem, vad 

de vill.  

Matilda: Det står framme hela tiden. Det är inget som försvinner utan dem har gått tillbaka och pratat 

med varandra om det. Där är dem med. 
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Sandra: Ibland försöker man kolla ”det här gör barnen” och försöka runt de observationer man gör. 

Matilda: Vi pratar mycket om miljön nu, för vi har jobbat med det. Just nu har vi de här möteshörnorna, 

de har vi haft ett tag. Det är beroende på vad man plockar in, vad barnen vill ha för material och sådant 

(2015-10-12). 

 

Analys 

Samtliga förskollärare talar om barnen som delaktiga när det gäller verksamhetens miljö och 

hur de kan göras delaktiga genom den. I Ribaeus (2014) studie menar förskollärarna att miljön 

är en viktig del i barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. När förskollärarna i vår 

undersökning beskriver arbetet kring miljön tolkar vi det som att miljön innefattar den fysiska 

miljön, så som material och olika aktivitetshörnor, men miljön kan även utgöras av den 

pedagogiska dokumentationen. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör man 

arbetet och lärandet i barngruppen för pedagoger, föräldrar och barn, och skapar 

förutsättningar för dialoger där många olika röster kan komma till tals och nya tankar kan 

tänkas (Dahlberg & Åsén 2005, s. 105-106). Elsa talar om den pedagogiska dokumentationen 

som en tillgång och verkar medveten om att pedagogerna på förskolan bör synliggöra barnens 

inflytande och delaktighet än mer via den. Vi kan dock se användandet av den pedagogiska 

dokumentationen, i sig, som en bidragande faktor för att öka barnens inflytande och 

delaktighet då barnen får tillgång till och kan reflektera kring sitt eget görande och lärande. 

 

Vidare talar förskollärarna om att de vill skapa tillfällen för barnen att vara självständiga och 

delaktiga via miljön. Inom Reggio Emilia är en del av pedagogens roll att skapa 

förutsättningar för utforskande genom att organisera miljön. Man brukar inom Reggio Emilia 

tala om miljön som den “tredje pedagogen” eftersom man tänker att en inspirerande och 

välplanerad miljö skapar möjligheter för barn att tänka, känna och handla själva. Vidare 

menar de att genom att titta på hur miljön är konstruerad så kan man se vad pedagogen har för 

barnsyn (Dahlberg & Åsén 2005, s. 202). Förskollärarna ovan talar om att de vill skapa 

mötesplatser och självständiga barn samt om att utforma miljön utefter barnens intresse. Vi 

tolkar detta som att förskollärarna har en syn på barn som kompetenta aktörer med 

möjligheter att påverka. Vi vill även belysa vikten av de mötesplatser som pedagogerna 

skapar för barnen, då dessa utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapar möjlighet till att möta 

andra människor och dela erfarenheter, åsikter och kunskaper.      
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Lika möjligheter? 

Förskollärarna upplevde att barnen hade olika tillgång till inflytande och delaktighet, främst 

beroende på hur barnen tar plats via beteenden och talutrymme: 

 

Lisa: Tror du att alla barn ges samma möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten? 

Sandra: Det är ju faktiskt så här i en barngrupp att vissa har lätt för att ta för sig och ta sig plats, medan 

andra har svårare för det och då måste man ju se till att man tittar på vilka barn som behöver extra stöd 

för att våga ta sin plats i gruppen. Då kan det vara så att vi säger till ett barn ”vad tycker du?”. 

 

Elsa: Nej tyvärr, måste jag säga. Det är någonting vi pratar om väldigt mycket. [...] jag upplever att det 

är många barn, eller ja, några barn som tar väldigt, väldigt stor plats och det är jättekul för de är väldigt 

uppfinningsrika. Men å andra sidan de här barnen som bara hänger med får inte möjlighet att uttrycka 

sitt, upplever jag. Det blir en svår balansgång för då ska man ju stoppa de där som har jättemycket och 

sprudlar av ideér. [...] Man försöker dela in i smågrupper [...] vi upplever att man får försöka lyfta fram 

vissa och de andra får kanske hejda sig lite.  

 

Lisa: Tror du att några barn får bestämma mer eller mindre? 

Karin: Jo men det tror jag och det är nog omedvetet som pedagog. Att man kanske låter vissa barn få 

bestämma mer än andra. Det får man gå tillbaka till sig själv och tänka eller prata med sina kollegor 

(2015-10-12). 

 

Analys 

Förskollärarna hade alla en oro kring att barnen inte fick tillgång till lika stort inflytande och 

delaktighet i verksamheten och att detta beror på huruvida barnen är kapabla att ta plats 

själva. Som Karin nämner ovan, tror hon att förskollärana ger barnen olika mycket plats på ett 

omedvetet plan i stunden men menar även att man i efterhand kan reflektera över det. 

Göthson (2015) talar om vikten av att vid dessa tillfällen ställa reflekterande frågor till sig 

själv som gynnar barnen vid nästkommande liknande situation som till exempel “lyssnade jag 

nu?” eller “kom det här barnet till tals?” (Göthson 2015).  

 

6.2  Resultat och analys av fokusgrupperna med barnen 

Resultatet från fokusgrupperna har delats in i olika rubriker baserat på barnens uttalanden och 

våra intervjufrågor. Vardera rubrik kommer att följas av en analysdel. Vi kunde se att många 

upplevda erfarenheter hos barnen liknade varandra när det gällde inflytande och delaktighet. 

Alla barnen var eniga om att de som bestämde mest på förskolan utan tvekan var 
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pedagogerna. Trots detta, upplevde barnen att de hade inflytande och delaktighet till viss grad. 

Vi tolkade det som att barnen var medvetna om, och många gånger även legitimerade, att den 

vuxna bör ha mer bestämmanderätt. Barnen hade även liknande tankar kring vad de upplevde 

sig få bestämma om.    

 

Vem bestämmer? 

Barnen hade en tydlig bild av att det var pedagogerna på förskolan som bestämde mest. När 

de berättade kring detta utkristalliserades även en tydlig syn på den vuxne som mer kapabel 

till att bestämma, då de berättade kring olika teorier de hade om hur den vuxne ibland vet 

bättre. Nedan kommer citat från fokussamtalen som vi tycker åskådliggör detta:  

 

Liina: Men får alla barn bestämma lika mycket då? 

Anna: Nej vi bestämmer inte lika mycket, dom bestämmer mest. Fröknarna. 

Liina: Okej, men barnen då? Får till exempel du Anna bestämma lika mycket som Linus eller Ella tror 

du? 

Anna: Hmm… nej. 

Linus: Nej. 

Liina: Det tror ni inte? Vem tror du bestämmer mer då? 

Anna: Fröknarna! [...] Men jag kommer få bestämma att ha långt hår när jag blir vuxen. 

Lisa: Hur kommer det sig att man får bestämma det när man är vuxen då? Och inte barn? 

Anna: För att då får man bestämma över sig själv. Då har man ingen mamma eller pappa. Och då vet 

man bra saker. Som man lärt sig på skolan (2015-10-12). 

 

Viktor hade svårt att föreställa sig hur det skulle vara om han fick bestämma över de vuxna: 

 

Liina: Finns det någonting som fröknarna brukar bestämma som ni skulle vilja bestämma istället för 

dem? 

Viktor: Vi bestämmer inte över fröknarna. 

Liina: Nej det förstår jag. Men finns det något som fröknarna bestämmer som du hellre hade velat 

bestämma? 

Viktor: Nä-e. 

Liina: [...] Vad som skulle hända om barnen fick bestämma allt på förskolan!? Hur skulle det bli då 

tror du? 

Viktor: Då skulle vi bestämma över fröknarna. 

Liina: Ja hur skulle det bli? 

Viktor: Vi bestämmer inte över fröknarna. 

Liina: Men om du skulle bestämma över fröknarna, vad skulle hända då? 
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Viktor: Då måste vi bestämma allting. 

Liina: Ja, hur skulle det vara? 

Viktor: Jag vet inte (2015-10-12). 

 

Analys 

Johannesen och Sandvik (2009) menar att vuxna alltid innehar en maktposition i förhållande 

till barn och denna påverkar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. Vidare 

beskriver de, utifrån deras tidigare studier, hur eventuellt maktutövande från pedagoger kan 

leda till att barn gör motstånd och agerar ”bortom vuxnas uppmärksamhet” (Johannesen & 

Sandvik 2009, s. 40). I resultatet ovan tolkar vi det som att barnen anser att de vuxna besitter 

större rätt till att bestämma, i förlängningen besitter de därför mer makt. Barnen har svårt att 

tänka sig, eller iallafall formulera sig kring det motsatta. Vidare menar Johannesen och 

Sandvik att pedagoger måste våga släppa taget om kontroll för att barn ska få möjlighet till att 

vara delaktiga i förskolan (Johannesen & Sandvik 2009, s. 42). Vi tolkar det snarare som att 

pedagogerna på denna förskola är medvetna om balansen mellan att låta barnen vara delaktiga 

och att ibland styra för deras eget bästa. Något vi uppmärksammade i samtalen med barnen 

var deras tankar om att barn inte kan bestämma över vuxna, så hur kommer det sig att det för 

barnen är otänkbart? Å ena sidan kan det, enligt pedagogerna själva, handla om att de behöver 

vara tydligare med att synliggöra för barnen när de får vara medbestämmande och kanske är 

det denna otillräckliga information som format barnens syn på vuxna. Å andra sidan kan det 

vara så att barnen är nöjda med att det är de vuxna som har det slutgiltiga ordet för att de 

vuxna, enligt barnen själva, oftast vet bäst.  

 

Vad får barnen bestämma? 

Samtliga barn i de tre fokusgrupperna upplevde sig få bestämma kring vad de ska göra eller 

leka på förskolan under dagarna: 

 

Viktor: Vi bestämmer bara vad vi ska leka. 

Karoline: Att bestämma vad man ska göra. 

Vinston: Vad man vill leka för nått. 

Elin: Att man kan leka hunden och benet. 

Lisa: Jaha, brukar ni vilja bestämma den leken… Vad tycker om att få bestämma då Leo? 

Leo: Att få välja sånger. 

Lisa: Jaha, får Alla välja sånger? 

Leo: Ja! (2015-10-12). 
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Leo, Karoline och Vinston beskriver hur de använder sig av valtavlan: 

 

Leo: Hallå, så här man kan göra... man kan också sätta namnlappen. Man måste sätta sin namnlapp på 

det rummet som man vill leka på. 

Lisa: Jaha, har ni alla varsin namnlapp som ni kan välja med? 

Karoline: Ja, det är både sin bild på sig själv och sitt namn under bilden på sig själv. Fröknarna 

bestämmer inte hur många det ska vara i varje rum, vi har en tavla där ute och på den är det hur många 

prickar man får vara. Och blir man för många får man gå ut och titta på den hur man är… eller hur 

många man får va. 

Liina: Vem har bestämt hur många prickar det får vara? 

Karoline: Fröknarna… 

Liina: Okej, men vad bestämmer barnen för någonting då? 

Vinston: Att det får va 5. 

Liina: Var ni med och bestämde hur många prickar det skulle vara? 

Vinston: Mmm… (2015-10-12). 

 

Barnen tyckte till viss del att de fick välja utflyktsmål då detta gjordes ibland av barnen men 

ibland av de vuxna, vid detta samtal kommer några av barnen även in på sommaruppgiften 

och hur de får inflytande genom den:  

 

Karoline: Röstar. 

Liina: Hur gör ni när ni röstar då? 

Leo: Det är så många som räcker upp handen. Den parken ska vi åka till. 

Lisa: Okej, så ni röstar mellan parker… 

Karoline: Dom frågar, vill ni åka till djurparken eller nått annat. Om det blir mest räcka upp handen till 

djurparken så åker man till djurparken. 

Lisa: Okej, men hur blir de för de som inte röstade på just djurparken då? 

Karoline: Då åker man dit först och sen åker man till den med minst röster en annan dag. 

Anna: Men ibland bestämmer barnen för att då får dom sommaruppgifter, eller dom har fått 

sommaruppgift att ta med. Alla barn, utom, eller nej alla barn menar jag, på hela förskolan. Och det är 

att man ska ta bilder som, man ska visa vad man har gjort. Och då ska man gå till något man har gjort. 

Lisa: Jaha, vad spännande! Så menar du att barnen faktiskt får bestämma ibland vart man ska gå och 

också vad man får visa? 

Anna: Ja! Ibland är det matsäck som barnen får ta med. Men ofta, oftare brukar det bara vara en 

vattenflaska man får ta med (2015-10-12). 
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Barnen berättade även om hur de fått önska mat på förskolan:  

 

Viktor: Vi gör önskemål 

Lisa: Hur gör ni med de önskemålen då? 

Viktor: En gång har vi ritat det vi ville ha. 

Lisa: Fick ni det då som du önskade? 

Viktor: Men inte än! Först måste den andra avdelningen också önska sig. 

Lisa: ok, så ni har först fått önska och så ska den andra avdelningen få önska mat. Och sen då, när alla 

har önskat, hur gör man då? 

Viktor: Jag vet inte. Du får fråga fröknarna (2015-10-12). 

 

Analys  

När vi analyserade dessa resultat så kom vi att tänka på en reflektion som Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2003) gjort i sin studie om att den forskning som finns inte främst 

behandlar barns inflytande och delaktighet i stort utan snarare handlar den om att barn får vara 

delaktiga i frågor där vuxna anser att de har något att tillföra (Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2003, s. 79). Barnen berättade kring hur de fick vara med och välja måltid på 

förskolan och hur de senare inte visste hur deras önskemål togs till vara. Utifrån detta tänker 

vi att idén om önskemål kan ha skapats på olika sätt, då vår tolkning är att barnen inte verkar 

ha varit medvetna om hela processen. Det kan vara något som barnen uttryckt som önskan 

följt av att pedagogerna har lyssnat på barnens önskemål. Det kan också vara en fråga där 

pedagogerna ansett att barnen har något att tillföra men att detta skett utan barnens initiativ 

som grund. Göthson (2015) pratar även om en risk med inflytande då det lätt kan handla om 

vilka val barnen får göra och hur man eventuellt tillgodoser eller motarbetar dessa som 

pedagog. Utifrån Reggio Emilias och Göthsons (2015) syn på begreppen inflytande och 

delaktighet, att inflytande ofta blir för individualistiskt då det handlar om att önskemål 

omedelbart ska tillgodoses och att delaktighet handlar om att göra sin röst hörd och förhandla, 

så tolkar vi denna situation om önskemål av mat snarare som inflytande än delaktighet. 

 

I förskollärarnas resultat kunde vi se att de talade om styrning eller frihet i verksamheten. När 

det gäller barnens resultat så talade även de om styrning och frihet i verksamheten, men då 

genom valen de har via valtavlan. Barnens spontana svar var att det är “fröknarna” som 

bestämt att valtavlan ska finnas och hur många prickar, det vill säga barn, man kan vara vid 

varje station. Men vid eftertanke kom barnen fram till att de får bestämma vilken station de 

vill vara vid själva, och även tillsammans med förskollärarna bestämma hur många prickar det 
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ska vara vid varje station. Göthson (2015) menar att det behöver finnas en balans mellan 

styrning och fria val för barnen och att det kan vara gynnsamt för barnen med en styrande 

pedagog då han menar att barn inte mår bra av att ha för mycket makt. Vi ser att 

förskollärarna på förskolan har tänkt kring balansen i miljön via valtavlan, då barnen blir 

styrda men samtidigt inom den ramen får möjlighet att styra över sina val under dagen.    

 

Ytterligare en reflektion som dök upp efter samtalen med barnen var hur de med hjälp av 

varandra som grupp ledde samtalet vidare när någon fastnade eller inspirerade varandra och 

kom på nya tankar tillsammans. Ett exempel på detta är då de tillsammans berättade hur de 

gör när de röstar inför utflykt, eller berättade om valtavlans funktion. Detta går att koppla till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö 2000, s. 120,121).  

 

Hur mycket får barnen bestämma – lite, lagom eller mycket? 

Barnen hade olika upplevelser om hur mycket de får bestämma på förskolan. Några tyckte att 

de fick bestämma mycket och var nöjda med det, några tyckte de fick bestämma lite men var 

nöjda med det. Andra tyckte de fick bestämma mycket men skulle vilja bestämma mer. 

Eftersom alla de tre olika fokusgrupperna hade mycket liknande svar så har vi nedan valt att 

enbart presentera en av gruppernas svar, då resultatet blir detsamma: 

 

Liina: Okej, tycker ni att ni får bestämma mycket eller lite på förskolan då? 

Elin: Lite 

Karoline: mycket 

Lisa: Vad spännande att ni tänker olika. Hur tycker du Elin? Skulle du vilja bestämma mer? 

Elin: Nej. 

Liina: Du är nöjd som det är? 

Elin: Mm.. 

Lisa: Och vad tycker du Vinston? Tycker du att du får bestämma mycket eller lite här? 

Vinston: mycket! 

Lisa: Är du nöjd med det, att få bestämma mycket? 

Vinston: Ja! 

Lisa: Och, vad sa du, du får bestämma mycket också? 

Karoline: Aa! 

Lisa: Tycker du det är bra att du får bestämma mycket? 

Karoline: Ja! 

Liina: Skulle du vilja bestämma ännu mer? 

Karoline: Nej.. 
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Liina: Leo då? Tycker du att du får bestämma mycket eller lite här? 

Leo: Lite… 

Liina: Skulle du vilja bestämma mer? 

Leo: Neej.. 

Liina: Nej, du tycker det är bra som det är? 

Leo nickar (2015-10-12). 

 

Analys 

Enligt det sociokulturella perspektivet så blir människor påverkade av sin omgivning där 

språket har en stor roll, då vi genom språket kan beskriva och dela erfarenheter. Men i 

språkliga interaktioner finns det värderingar och antaganden som kan uppfattas olika, i olika 

sammanhang och av olika människor (Säljö 2000, s. 82, 86-87). I fokussamtalen med barnen 

kring frågan om hur mycket de upplevde sig få bestämma, kan vi tänka oss att vårt språk, 

genom ordval, formuleringar och betoningar kan ha påverkat barnens svar. Ett exempel på 

detta är då vi ställer frågan om de är nöjda mer som ett påstående: “du är nöjd som det är?” 

vilket eventuellt gjorde det lättare för barnen att bara svara ja eller nej.  

Men eftersom barnen svarade att de var nöjda med hur litet eller mycket de fick vara med och 

bestämma, så utgår vi från att så är fallet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) kunde 

påvisa i sin studie hur kvaliteten på förskolor påverkade utfallet av upplevt inflytande hos 

barnen (Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s. 72-81). Det vi kan komma fram till genom 

detta resultat är att förskolan där vi utförde vår studie har utvecklat en hög kvalitet. 

 

6.3 Analys av förhållandet mellan förskollärarnas och barnens upplevelser 

Avslutningsvis i resultat och analysdelen kommer vi analysera och jämföra förhållandet 

mellan förskollärarnas och barnens resultatdelar kring upplevelserna av inflytande och 

delaktighet. Vi har valt att kategorisera upp detta i två analysdelar vilka handlar om möten 

och hur upplevelser går isär.  

 

Allt handlar om möten 

Vi kunde se ett flertal likheter gällande utrymme för inflytande och delaktighet för barnen. 

Det gemensamma för de båda grupperna var upplevelsen kring att utflykterna, 

sommaruppgiften, samlingarna och miljön var delar i verksamheten som barnen hade 

inflytande över och delaktighet i. Vi kan se att alla dessa delar är former av möten. Inom 

Reggio Emilia är grundtanken om mötesplatser viktig när det kommer till att skapa kunskap 
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tillsammans med andra (Dahlberg & Åsén 2005, s. 194). Även inom det sociokulturella 

perspektivet menar man att lärande har med samspel mellan deltagare att göra och att den 

enskilde individens kunskap, tänkande och handlande kan komma tillbaka i nya 

kommunikativa sammanhang. Man talar även om att lärandet ständigt återskapas och förnyas 

(Säljö 2000, s. 9-13). Därför vill vi belysa vikten av de mötesplatser som pedagogerna i 

studien skapar för barnen, då dessa kommunikativa sammanhang skapar möjlighet till att 

utbyta, förnya och återskapa erfarenheter, åsikter och kunskaper med andra.   

 

Upplevelser går isär 

När vi frågade förskollärarna om de upplevde att alla barn hade samma möjlighet till 

inflytande och delaktighet så svarade alla fyra förskollärare att de inte upplevde att så var 

fallet. De beskrev hur olikheterna i barnens beteenden och verbala förmåga utgjorde en 

skillnad i hur mycket plats de gavs. Förskollärarna berättade även om att detta är något de ofta 

diskuterar i personalgruppen och ständigt försöker arbeta med. Som vi tolkar det upplevde 

förskollärarna en viss oro kring detta och något som de själva såg som utvecklingsbart.  

De berättade bland annat om svårigheten i att hitta balansen mellan att “dämpa” de barn som 

tar stor plats i gruppen och att utmana de barn som behöver få stöd i att uttrycka sig och ta 

större plats. När vi däremot frågade barnen om de upplevde sig få bestämma lika mycket som 

kompisarna förstod de först inte frågan, det svar vi fick var att de inte upplevde sig få 

bestämma lika mycket som fröknarna. Barnen urskilde inte om de var någon som tog mer 

eller mindre plats i gruppen, de verkade inte brydda över det. När vi sedan frågade om de var 

nöjda med hur lite eller mycket de fick bestämma så svarade nio av de elva barnen i studien 

att de var nöjda. De andra två önskade bestämma mer än vad de gjorde. 

 

Det vi kan se i vårt resultat är att förskollärarna var oroliga över något som barnen inte själva 

reflekterat över. Med tanke på att förskollärarna i intervjuerna formulerade sig kring sina 

upplevelser av att barnen inte har lika möjligheter till inflytande och delaktighet så ställer vi 

oss frågande till det faktum att barnen i vår undersökning överlag var nöjda med hur lite eller 

mycket inflytande de gavs. Barn är viktiga informanter och har värdefull kunskap om att vara 

barn. De har även en rättighet i att få uttrycka sig och få dela sina erfarenheter om sådant som 

berör dem (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 122). Barnens tankar och erfarenheter är mycket 

viktiga för oss i denna studie och vi har utgått från att det barnen samtalar med oss om 

stämmer överens med deras faktiska upplevelser. Men med detta sagt så kan vi heller aldrig 
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vara riktigt säkra på om de till fullo är helt nöjda med hur pass mycket inflytande och 

delaktighet de har i förskolan.  
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7. Slutsats 

Denna slutsats kommer sammanfatta studiens mest relevanta resultatdelar. Förskollärarna 

upplevde att förhållningssätt, miljö, reflektion och att skapa mötesplatser var viktiga delar 

som möjliggör inflytande och delaktighet för barnen. Ytterligare en viktig faktor för arbetet 

med barns inflytande var enligt förskollärarna balansgången mellan styrning och fria val. 

Förskollärarna diskuterade även hur det kan finnas olika hinder och att läroplanen ibland 

hindrar dem från att tillåta barnen ha inflytande och delaktighet, då de menade att barnens 

tankar och idéer inte alltid passar in med läroplanens mål.   

 

Barnen upplevde att de fick inflytande och delaktighet via valtavlan, samlingar och 

sommaruppgifter men även genom röstningar vid exempelvis utflykter. Det barnen upplevde 

som något de själva bestämde över, utan förskollärarnas styrning, var vad de skulle leka. En 

slutsats som vi utifrån vår studie kunnat dra är att barnen är nöjda med mängden av 

bestämmanderätt de upplever sig ha, vare sig det var lite eller mycket.    

 

Förskollärarna såg en problematik i att vissa barn tar mer plats än andra och de upplevde en 

oro kring att alla barn då inte får samma möjlighet till inflytande och delaktighet. Vår studie 

visade dock att barnen inte reflekterat över detta eller upplevt detta som ett problem. Slutligen 

kan vi se att förskollärarna förhåller sig demokratiskt i samspel med varandra och barnen och 

innehar ett reflektivt förhållningssätt. 
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  8. Diskussion  

Denna diskussionsdel är uppdelad i tre delar; metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag 

till vidare forskning. I metoddiskussionen kommer vi att reflektera över olika avväganden i 

val av metod och genomförande. I resultatdiskussionen ämnar vi att utifrån ett bredare 

perspektiv titta på olika påverkansfaktorer som kan ha påverkat resultatets utfall. Under denna 

studies gång har det för oss uppstått tankar som varit intressanta men som inte har rymts 

under vårt syfte. Därför kommer den sista delen i detta kapitel handla om tips och idéer om 

hur man skulle kunna forska vidare kring detta ämne, men utifrån andra perspektiv.  

 

8.1 Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte kan vi se att valet av metod vid insamlandet av material, det vill säga att 

vi använt oss av intervjuer och fokussamtal, har varit gynnsamt då intervjuerna gett oss 

förskollärarnas tankar och upplevelser och fokussamtalen låtit oss höra barnens tankar och 

upplevelser samtidigt som barnen har haft trygghet i varandra. 

 

När vi analyserade resultatet från fokusgrupperna märkte vi att den första fokusgruppen inte 

gav så mycket material att arbeta med som de två andra fokusgrupperna. Vid det första 

tillfället hade vi fokussamtalet i förskolans personalrum och med de andra två grupperna satt 

vi på barnens avdelning i ett samlingsrum. En reflektion vi har kring detta är om lokalens 

utformning spelade roll då detta för oss var det mest uppenbara som skilde grupperna åt. 

Ytterligare en tanke vi har är att när vi klev in på förskolan fick vi en känsla av att barnen inte 

var förberedda på att vi skulle komma. Vi frågade därför förskollärarna om de hade samtalat 

med barnen om detta och fick då bekräftat att så inte var fallet. Vi tog förgivet att 

förskollärarna skulle ha förberett barnen och i efterhand har vi insett att vi hade behövt 

tydliggöra vår önskan om detta i det utskickade informationsbrevet. Vi tänker också att man 

skulle kunnat skicka med bilder på oss, för att skapa förutsättningar för ett än mer givande 

samtal med barnen.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Vi upplever oss ha fått svar på vårt syfte och våra frågeställningar, då vi genom denna 

undersökning har fått förståelse för förskollärarnas och barnens upplevelser på förskolan i vår 

studie. Vi har även kunnat analysera förhållandet mellan dessa gruppers upplevelser, vilket 

var en av våra frågeställningar. 
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En reflektion vi har är att vi i vår studie använde vi oss av begreppen inflytande och 

delaktighet med förskollärarna, men i samtalen med barnen så visade det sig att de inte var 

bekanta med begreppen. Därför valde vi att använda begreppet bestämma, som en synonym, 

då de visade större förståelse för detta begrepp. Det faktum att vi inte har använt oss av 

samma begrepp med de två olika grupperna kan ha påverkat jämförandet mellan gruppernas 

resultat, då begreppet bestämma och begreppen inflytande och delaktighet inte betyder precis 

samma sak. Vi har varit medvetna om detta och valde därför att ställa fler frågor till barnen 

för att få en så bred bild som möjligt. Ett exempel på detta är att vi ställde samma fråga på 

olika sätt, men gav även konkreta exempel till barnen som de kunde relatera till.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Det har för oss under denna undersökande- och skrivandeprocess dykt upp många olika spår 

som hade varit spännande att följa. Men vi har varit noga med att hålla oss inom syftets och 

frågeställningarnas ram. Här vill vi nu lyfta eventuella perspektiv som skulle kunna göra en 

vidare forskning kring barns inflytande och delaktighet i förskolan intressant. Eftersom 

resultatet i vår studie har varit mycket omfattande, då den innefattat både förskollärares och 

barns upplevelser så tänker vi att det hade varit spännande att fortsätta undersöka vidare kring 

olika gruppers upplevelser. Därför skulle man kunna intressera sig vidare för föräldrars 

upplevelser av barns inflytande och delaktighet.  

 

Sist men inte minst skulle vi gärna se om det gick att utvinna fler påverkansfaktorer. Det vi 

har funderat på, eftersom vi besökte en Reggio Emilia inspirerad förskola, är huruvida 

förskolans inriktning påverkar arbetet och upplevelserna kring inflytande och delaktighet. 

Likaså om förskolans geografiska läge möjligen påverkar hur man ser på och kan arbeta med 

barns inflytande och delaktighet. Något som två av förskollärarna i vår studie lyfte men som 

inte gavs plats i just denna studie var även frågor kring om genus påverkar synen på barns 

inflytande och delaktighet.  

 

 

 

 



39 

 

9. Litteraturförteckning  

 

Arnér, Elisabeth (2006). Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna? 

(Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:716104/FULLTEXT01.pdf> (2015-10-02).  

 

Arnér, Elisabeth (2009). Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

 

Bengtsson, Karin & Hägglund, Solveig (2014). ”Barns samtal som kunskapskälla”. I: 

Löfdahl, Annica & Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB.  

 

Brinkkjӕr, Ulf & Høyen, Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Dahlberg, Gunilla & Lenz Taguchi, Hillevi (1994). Förskola och skola – om två skilda 

traditioner och om visionen om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlag.  

 

Dahlberg, Gunilla & Åsén Gunnar (2005). ”Loriz Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia” I: Forsell, Anna (red). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber AB. 

 

Dysthe, Olga (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Göthson, Harold (2015). Intervjusamtal. (2015-28-09).   

 

Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande – några 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Kroksmark, Tomas (2014). Förskola på vetenskaplig grund (red.). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716104/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716104/FULLTEXT01.pdf


40 

 

Löfdahl, Annica (2014a). Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor. Stockholm: 

Liber AB 

 

Löfdahl, Annica (2014b). ”God forskningsed – regelverk och etiska förhållningssätt”. I: 

Löfdahl, Annica & Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB.  

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ribaeus, Katarina (2014). Demokratiuppdrag i förskolan. Karlstad: Karlstad Universitet. 

(Elektronisk). Tillgänglig: <http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:697246/FULLTEXT01.pdf> (2015-10-02).  

 

Saar, Tomas & Löfdahl, Annica (2014). ”Om perspektiv på barn, barndom och förskola”. I: 

Löfdahl, Annica & Hajmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB.  

 

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003). ”Delaktighet som värdering och 

pedagogik”. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 8 nr 1-2, s. 72-81. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf> (2015-10-05).  

 

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003). ”Delaktighet som värdering och 

pedagogik”. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 8 nr 1-2, s. 72-81. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf> (2015-10-05). Refererar 

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2001). ”Children’s conceptions of 

participation and influence in pre-school. A perspective on pedagogical quality”. 

Contemporary Issues in Early Childhood, 2(2), 169–194. 

 

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003). ”Delaktighet som värdering och 

pedagogik”. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 8 nr 1-2, s. 72-81. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf> (2015-10-05). Refererar Søbstad, 

Frode (2002). Jaktstart på kjennetegn ved den god barnehagen. (Publikasjonsserie 2) 

Trondheim: Dronning Mauds Minne. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:697246/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:697246/FULLTEXT01.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/pramsher.pdf


41 

 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket.  

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedt 

Förlag.  

 

UNICEF (1989). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short> (2015-10-05).  

 

Utbildningsdepartementet (2010). Svensk författarsamling 2010:800. (Elektronisk). 

Tillgänglig: <https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfatningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/> (2015-10-05). 

 

Vygotsky, Lev Semenovich (1978). Mind in society. Harvard University Press Cambridge, 

Massachusetts London, England.  

 

Westlund, Kristina (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande. Malmö: Malmö 

Högskola. (Elektronisk).  

Tillgänglig: <http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12262/Westlund%20muep.pdf> 

(2015-10-02).  

 

 

 

 

 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfatningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfatningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12262/Westlund%20muep.pdf


42 

 

10. Informationsbrev                                                    

Stockholm 2015-09-21 

Hej pedagoger och föräldrar på XXX!  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns inflytande och delaktighet i 

förskoleverksamheten. Syftet med denna undersökning handlar om att skapa kunskap kring 

hur förskollärare på förskolan förhåller sig till och upplever arbetet kring detta samt att 

synliggöra barnens upplevelser och tankar kring sitt eget inflytande i verksamheten. Vi 

kommer även undersöka hur förskollärarnas och barnens upplevelser förhåller sig till 

varandra.   

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet måndag den 

12/10 mellan kl. 08.00-17.00. Vi skulle då vilja intervjua de förskollärare som finns på 

förskolan med hjälp av anteckningar och ljudupptagning, samt intervjua barn på förskolan 

med samma metod. Intervjuerna kommer ta cirka 30 min per förskollärare. Barnen kommer 

att intervjuas med fokusgrupper som metod, då barnen i mindre grupper tillsammans med oss 

kommer få samtala kring ämnet.  

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. 

Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att 

bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt 

eget deltagande.  
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Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar, 

Liina Tuormaa &   Lisa Ascard- Erlandsson 

Tel: XXX-XXX XX          XXX-XXX XX XX  

Mail: XXXX                          XXXX  

 

Handledare: Monica Vikner Stafberg     

Mail: XXXX  

Tel: XX-XXXXXX alt. XXX- XX XX      

Södertörns högskola 
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11. Formulär för samtycke till deltagande i studie  

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift:                Vårdnadshavares namnunderskrift:   

 

 

………………………………………..            ……………………………………………. 

  

       

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till förskolans pedagoger som vidarebefordrar informationen till oss. 

Senast måndag den 5/10. Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från 

detta brev. 
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12. Intervjufrågor för intervju med Harold Göthson 

 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Yrke/Titel 

Historia/arbetserfarenhet 

Kort beskrivning av dig själv 

 

1.   Vad har du för erfarenhet av begreppet barns inflytande och delaktighet/hur skulle du beskriva 

din tolkning av begreppen barns inflytande och delaktighet? 

2. Hur tolkar du Reggio Emilias syn på barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska 

verksamheten? - Finns det några likheter och/eller skillnader i hur de tänker i Reggio Emilia 

jämfört med dina erfarenheter av Sverige? 

3.   Vilket/vilka förhållningssätt anser du att en förskollärare bör ha för att främja barns inflytande 

och delaktighet i deras vardag i verksamheten?   

4.   Finns det olika delar av organisationen/dagen som barnen inte kan vara medbestämmande i 

enligt dig? eller kan de vara med i allt? Förklara.  

5.   Finns det någon del av organisationen/dagen barnen kan vara extra delaktiga i? Förklara.  

6.   Hur kan pedagoger synliggöra barnens intressen och behov för att sedan använda sig av det i 

verksamheten? - Finns det verktyg? Hur kan de synliggöra för sig själva, barnen och 

föräldrar?   

7.   Upplever du att pedagogers uppfattning och arbetssätt går hand i hand med barnens 

upplevelser av inflytande och delaktighet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, förklara. 

8.   Hur skulle en ideal förskola arbeta för att främja barnens inflytande och delaktighet enligt 

dig? Beskriv.  
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13. Intervjuguide för intervju med förskollärare 

 

Namn 

Ålder 

Arbetsplats och avdelning 

Utbildning 

Yrkesbefattning 

Arbetserfarenhet/Historia 

 

1. Beskriv hur du ser på/tolkar begreppet inflytande och begreppet delaktighet. 

2. Berätta hur ni arbetar för att främja för barns inflytande och delaktighet i förskolan. Ge 

exempel. -Fungerar arbetet likadant utomhus som inomhus?  

3. Hur skulle du säga att ni säkerställer och följer upp det arbetet? 

4. Hur synliggör ni det för er själva och för barnen? 

5. Upplever du att arbetet kring detta har förändrats under tiden du har arbetat i förskola? 

6. Upplever du att begreppen har förändrats under tiden du har arbetat i förskola? 

7. Tror du att alla barn ges samma möjlighet till inflytande och delaktighet i 

verksamheten? Tror du någon får mer/mindre inflytande? 

8. Tror du att barnen får bestämma lika mycket på förskolan? 

9. Vilka saker påverkar barnens möjligheter till inflytande, delaktighet, tror du? 

10. Finns det något som hindrar dina/era möjligheter till att arbeta med barnens inflytande 

och delaktighet och i så fall vad skulle det kunna vara? 

11. Hur skulle du vilja arbeta med barns inflytande och delaktighet, finns det något du 

skulle vilja ändra på? Göra mindre eller mer av? Skulle barnen få lika mycket 

inflytande och delaktighet som idag, eller mer eller mindre?  

12. Anser du att det finns någon speciell del av dagen/organisationen som barnen kan vara 

mer delaktiga i? Berätta. Ex. miljö, aktiviteter, mat, projekt? 

13. Anser du att det finns någon speciell del av dagen/organisationen som barnen kan vara 

mindre delaktiga i? Berätta. Ex. miljö, aktiviteter, mat, projekt? 

14. Upplever du att dina tankar och värderingar kring barns inflytande och delaktighet 

stämmer överrens med förskolans syn på barns inflytande och delaktighet? 

15. Tror du att dina tankar och värderingar kring barns inflytande och delaktighet stämmer 

överrens med barnens egna upplevelser kring detta? 
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16. Finns det någon problematik, enligt dig, mellan begreppen i sig och praktiken? Kan du 

ge något exempel på en situation då detta inte stämt överrens? 

17. Eftersom du har lång erfarenhet i detta yrke, finns det något du skulle vilja tillägga? 
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14. Intervjuguide för fokusgrupp med barnen 

 

Namn 

Ålder 

Förskola, avdelning 

 

1. Vad tycker du om att få bestämma om? I lek, hemma, på förskolan? 

2. Vad tycker du om att få bestämma om på förskolan? Ge exempel. Kompisar, 

pedagoger? 

3. Vem får bestämma mest på förskolan? Barnen eller pedagogerna? 

4. Upplever/tycker du att alla barn får bestämma lika mycket? Finns det någon som får 

bestämma mer eller mindre? 

5. Var tror du man behöver göra för att få bestämma tillsammans med 

kompisar/pedagoger? Hur kan man göra för att få bestämma? Själv/tillsammans? Hur 

brukar ni göra när ni ska bestämma? När ni tycker olika? 

6. Upplever du att du får bestämma mycket eller lite på förskolan? 

7. Under vilken aktivitet under dagen upplever du att du får bestämma mycket i? ex. på 

situationer.  

8. Under vilken aktivitet under dagen upplever du att du får bestämma mycket i? ex. på 

situationer.  

9. Finns det något just nu som du skulle vilja bestämma i men som du upplever att du 

inte får? 

10. Finns det något som du får bestämma över som du inte skulle vilja bestämma? 

11. Skulle du vilja bestämma mer eller mindre än vad du gör på förskolan? 

12. Får ni leka, göra mycket som ni kommer på själva för pedagogerna? Tycker du att du 

får bestämma mycket tillsammans med dina kompisar? Hur gör du när du vill 

bestämma något? Hur gör ni på förskolan? Hur gör du om det inte blir som du vill?  

13. Kan du berätta för mig vad du tänker på när du hör ordet bestämma, förhandla, 

samarbeta, inflytande, delaktighet, demokrati? 

 


