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Abstrakt  
 
I denna studie studeras pedagogers förhållningssätt till barns delaktighet och inflytande i 
förskolan. Hur pedagogerna arbetar för att göra barnen delaktiga och hur de ger dem inflytande 
och möjligheten att påverka över sin vardag. Studien undersöker även utformningen av miljön 
och hur den kopplas till barnens delaktighet samt att den synliggör hur barnen uppfattar sin 
delaktighet på denna förskola. Studien genomfördes på en förskola, på tre olika avdelningar med 
barn mellan 3-5 år. Den genomfördes med observationer och intervjuer av pedagoger och barn.  
 
Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt och engagemang påverkar barnens möjlighet till 
delaktighet och inflytande samt hur miljön utformas och förändras. Resultatet visar också att det 
är ett arbete som kräver mycket reflektion och diskussioner i arbetslaget och med kollegor. 
Barnen däremot har inte bildat sig en (Större) uppfattning om hur mycket de faktiskt påverkar 
denna förskolas verksamhet.  
 
Nyckelord: Barns delaktighet, barns inflytande, pedagoger, förskola, förhållningssätt, 
inomhusmiljö. 
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Inledning 
 
Den här studien handlar om pedagogernas förhållningssätt till delaktighet och inflytande och hur 
pedagoger arbetar för att göra detta möjligt. Barnen vistas minst tre dagar i veckan på förskolan 
vilket inte gör det mer än rätt att de borde vara delaktiga i förskolans verksamhet, det är trots allt 
där som barnen till stor del lär sig och utvecklas. Det kan vara lätt att tro att barns delaktighet 
och inflytande handlar om 15 olika åsikter från barnen och att alla ska få sin vilja igenom. Att ha 
rätt till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma, det handlar om något mer, att 
vara en del av en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera, oavsett åsikter och 
inställningar (Johannesen & Sandvik, 2012).  
 
För pedagogerna gäller det att skapa möjligheter för att barnen ska kunna uttrycka sina åsikter 
och tankar, men samtidigt är det viktigt att barnen ska lära sig att lyssna på andra (Lenz & 
Taguchi, 2009). Allas åsikter är lika mycket värda. Barnen ska känna att de är med och 
bestämmer, planerar samt att de får påverka och uttrycka sina åsikter (Eriksson, 2016:221) Det 
är en utmaning för pedagoger att våga släppa taget och kontrollen och många har troligen bilden 
av att får barnen bestämma så skapas det kaos. Men det handlar inte om det, det handlar om att 
skapa de bästa förutsättningarna för barnen att påverka och vara en del i sitt eget lärande och 
utveckling. Att skapa ett klimat där alla trivs, känner sig välkomna och som en del i 
gemenskapen. Genom att vi ger barnen möjlighet till ett demokratiskt förhållningssätt genom 
konkreta upplevelser gör vi barnens perspektiv synligt och då kan verksamhetens innehåll och 
vårt arbetssätt utmanas och utvecklas (Sandberg, 2008). 
 
Det finns ofta en uppfattning i förskolan om att delaktighet och inflytande handlar om att barnen 
ska vara med och ta beslut och bestämma och att det är kopplat till att välja, ofta genom att man 
röstar (Johannesen & Sandvik, 2012). Vi vill visa på att det sällan är fallet utan att det handlar 
om en helhet där barnen får vara med och bestämma, kan påverka sin vardag samt att de är en 
del i ett sammanhang. Att deras åsikter blir hörda och tas tillvara på av pedagogerna som sedan 
omvandlar det i verksamheten, med förskolans läroplan i åtanke.  
 
Syfte och frågeställningar  
För att se barnens delaktighet och inflytande i förskolan krävs det att pedagogerna kan leva sig 
in i ett barns perspektiv, se med deras ögon och se dem som kompetenta individer. Pedagogers 
förhållningssätt påverkar hur barnen ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i 
förskolan. Det gäller att skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna vara delaktiga, det är 
viktigt att se barnens olikheter som möjligheter i arbetet. Syftet är att se pedagogernas 
förhållningssätt till delaktighet och inflytande i förskolan samt hur utformningen av 
inomhusmiljön påverkar hur barnen ges möjlighet till det. Ovanstående övergripande syfte 
preciseras i följande frågeställningar. 
 

1. Hur arbetar pedagogerna, på denna förskola, för att göra barnen delaktiga och ge dem 
inflytande över sin vardag? 

2. Vad för tankar finns kring utformningen av inomhusmiljön på respektive avdelning när 
det gäller delaktighet och inflytande?  

3. Vilka tankar har barnen kring sin egen delaktighet på förskolan? 
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Bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ram som i sin tur bygger på litteratur och 
tidigare forskning inom området. Inledningsvis beskrivs begreppen delaktighet och inflytande 
och deras innebörd vilket innebär att vara en del i ett sammanhang och få göra sin röst hörd och 
ha möjlighet att påverka sin vardag i förskolan. Därefter beskrivs det förhållningssätt pedagoger 
bör ha i sitt arbete med barn på förskolor, att lyssna på barnen och se dem som kompetenta 
individer. Slutligen tas den pedagogiska miljöns utformning upp och hur pedagoger bör tänka 
kring det, vilket är att utforma den utifrån barnen och på deras nivå.   
 
Delaktighet och inflytande  
Det kan vara svårt att sätta ord på vad delaktighet egentligen betyder, begreppet delaktighet 
betyder enligt Svenska akademins ordlista att vara en del i något sammanhang. Begreppet 
inflytande betyder att ha möjlighet att påverka (www.svenskaakademien.se, 2016). I 
barnkonventionen står det att “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” 
(Barnkonventionen, artikel 12).  
 
Delaktighet kan betyda att någon deltar och är närvarande men det behöver inte vara ett aktivt 
deltagande och är nära sammankopplat med demokrati. Delaktighet och inflytande är relativa 
begrepp, de kan tolkas olika vilket gör att arbetet kan se olika ut för olika pedagoger (Karlsson, 
2014). Då läroplanen reviderades 2010 förstärktes begreppet inflytande, nu poängteras det också 
att barnen ska få reellt inflytande. “Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt 
inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket 2010:12). Det innebär att 
barnens inflytande ska synliggöras i verksamheten, genom att till exempel ställa frågor, se 
barnen som kompetenta och ha ett reflekterande förhållningssätt (Karlsson, 2014). Reellt 
inflytande handlar om kommunikation och att de vuxna tar barns perspektiv. Det innebär att 
förskolan är föränderlig att det är möjligt att förändra den efter de vuxna och barn som befinner 
sig där (Bengts, 2013).  
 
Det finns ofta en uppfattning om att i förskolan handlar barnens delaktighet och inflytande om 
att bestämma och fatta beslut genom förbestämda val eller genom röstning. Det handlar om så 
mycket mer, det handlar om att barnen ingår i en gemenskap på förskolan. Fokus ligger inte på 
varje enskilt barn och dess vilja utan alla samspelar med varandra, där allas tankar och åsikter 
får komma till uttryck samtidigt som barnen ska lyssna och respektera varandra (Johannesen och 
Sandvik, 2012). Pedagoger ska erbjuda barnen många tillfällen där de har möjlighet till att 
uttrycka sina tankar och åsikter men samtidigt lyssna på andra synpunkter. Det är även viktigt 
att pedagoger skapar mötesplatser där barnen har möjlighet till att reflektera över sina tankar 
gemensamt med andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Det finns studier (Emilson, 2008; 
Sheridan, 2001) som visar, att beroende på hur pedagoger förhåller sig till begreppen delaktighet 
och inflytande ges barnen olika stort utrymme för att tillämpa inflytande i verksamheten 
(Karlsson, 2014).  
 

http://www.svenskaakademien.se/
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Delaktighet och inflytande handlar om att vara med och påverka det som sker på förskolan 
genom sina uttryck och åsikter, barnen är med i förhandlingarna om att skapa en bra vardag 
(Johannesen & Sandvik, 2012). Barnen ska känna att de är med och bestämmer, planerar samt 
att de får påverka och uttrycka sina åsikter (Eriksson, 2016:221). Det finns en likartad 
uppfattning om att barns röster ska bli hörda och att de ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter 
och att de ska kunna påverka sin vardag (Sandberg, 2008). Ger pedagogerna barnen möjlighet 
till ett demokratiskt förhållningssätt genom konkreta upplevelser gör vi barnens perspektiv 
synligt och då kan verksamhetens innehåll och vårt arbetssätt utmanas och utvecklas. Skolverket 
(2016) berör att pedagoger ska medverka till att skapa ett demokratiskt klimat och där barnen får 
möjlighet till ansvar, samhörighet samt att barnen tillsammans får utveckla solidaritet. Barn ska 
ges möjlighet till delaktighet och inflytande, men lika viktigt är det att verksamheten är 
strukturerad och har fasta rutiner. Verksamheten ska vara flexibel och ta tillvara på spontana 
situationer utöver de planerade aktiviteterna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 
  
Pedagogers förhållningssätt 

Det är en utmaning för pedagoger att se förbi de bestämda kategorier och tankemönster om vad 
barn är, vad de är kompetenta till, hur de lär samt hur de utvecklas. Pedagogerna står som vuxna 
alltid i en maktposition gentemot barnen och deras förhållningssätt påverkar barnens möjligheter 
till delaktighet och inflytande. Därför är det viktigt att både enskilt och tillsammans i arbetslaget 
reflektera kring sina förhållningssätt och hur barnen ska ges möjlighet till delaktighet. Det gäller 
att våga släppa taget, vi måste lyssna på barnen om hur de är, vad de kan och hur de lär och på 
så vis tillsammans med barnen skapa en lärandeprocess. Vi måste anstränga oss till att försöka 
få barnens perspektiv och tänka på att det är inte bara det barnen uttrycker verbalt som har mest 
betydelse utan vi måste tänka på barnens känslor och kroppsspråk då barnen ofta visar hur de 
känner på detta sätt (Johannesen och Sandvik, 2012). 
 

... ska barn i förskolan få möjlighet att vara delaktiga betyder det att vi som är vuxna måste 
våga släppa kontrollen. Vi måste våga ta in det barnet förmedlar genom verbala och 
kroppsliga uttryck, genom lek och stillhet. Vi måste våga stå tillsammans med dem i 
processer som vi inte vet eller kan mäta utfallet av. Det handlar om att ta hand om en 
gemenskap där alla har en “röst” och blir sedda och lyssnade på. Barn vet mycket och har 
därmed mycket att bidra med. (Johannesen & Sandvik, 2012, s.42) 

 
Pedagoger behöver uppmuntra barnens självständighet och att istället för att ge det rätta svaret 
eller ställa ledande frågor måste pedagogerna utöka sitt perspektiv och arbetssätt genom att 
undersöka med barnen, ställa frågor och utmana dem till att tänka själva. Genom att ge barnen 
verktyg till att fundera själv hur de gör och vad det är som sker utmanar vi barnen i att hitta 
lösningarna själva. Pedagogerna är stöttande i undersökningen och ger inte det självklara svaret 
från början (Johansson, 2005). En stark lärarkontroll bidrar till att barnens möjligheter till 
inflytande minskar. Pedagoger kan indirekt styra barnen genom att uppmuntra vilken typ av lek 
som är bra och på så vis få barn att välja det (Westerlund, 2011). För att barnen ska få möjlighet 
till delaktighet och inflytande är det centralt att pedagogerna kan inta ett barns perspektiv, vilket 
då innebär att försöka se världen med barnens ögon. Det gäller att vara lyhörd för både barnens 
uttryck och de sammanhang som de kan ingå i på förskolan (Eriksson, 2014:216). Barns röster 
måste bli hörda och lyssnade på. Får barnen möjligheter till att påverka sin situation utvecklar 
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barnen förmågor och färdigheter som gör att de kan bli ansvarstagande medborgare. Delaktighet 
handlar om att känna att man har tankar, åsikter och kompetenser värda att lyssna på. Att 
uppleva sig delaktig kan leda till att barnen kan uppleva sig som kompetent (Bjervås, 2003). Det 
kompetenta barnet är en aktiv medskapare och det gäller för pedagoger att visa respekt för 
barnet genom att visa tilltro till deras förmåga. Genom att se vad barnen kan och vilka 
möjligheter som finns leder till en positiv syn på barnet och deras förmågor. Det är viktigt att 
tänka på att barn är olika och deras olikheter skapar möjligheter i lärandet. En utmaning för 
pedagoger är att locka in de barn som är blyga och ge dem möjlighet till att utforska sin omvärld 
(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2016). Det är pedagogens uppgift att hitta ett arbetssätt att 
se och stödja varje barns intresse och förmåga (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). 
 
Pedagoger kan inta vuxnas perspektiv där de försöker ge barnen en känsla av kontroll, men de 
har egentligen andra avsikter. Pedagogerna försöker genomföra sina avsikter utan att barnet ska 
uppmärksamma det. Pedagogerna kan till exempel vid en påklädnadssituation diskutera med ett 
barn vad hen ska ha på sig. Pedagogen accepterar barnens vilja men väntar till barnet har 
“glömt” bort och tar då på eller av ett speciellt plagg (Johansson, 2005). 
 
Vuxna och barn ska tillsammans aktivt delta i beslut som rör verksamheten, såsom utformning 
av den pedagogiska miljön och diskutera fram trivselregler (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2016). Den pedagogiska miljön handlar om barnens delaktighet och deras ansvar att tillsammans 
ta beslut och skapa egna förhållningssätt i sin vardag (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). För att 
barnen ska ha delaktighet i till exempel temaarbetet krävs det att pedagoger samtalar med 
barnen innan arbetet börjar för att ta reda på var barnens intresse ligger. Det handlar även om att 
lyfta fram och använda sig av olikheterna som finns i gruppen. Alla barn är självklart inte 
intresserade av allting i ett temaarbete, det gäller för pedagogerna att synliggöra alla barns 
olikheter och sedan ta tillvara på det (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Det är viktigt att påpeka 
för barnen att alla har olika synpunkter och åsikter och att man ska visa respekt för varandra. 
Det är vid dessa situationer barnen utvecklar förmågan att förstå vad demokratiska principer 
handlar om (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2016). Det är meningslöst att arbeta med ett 
tema om barnen inte är intresserade eller engagerade, de kommer inte att lära sig något då 
(Persson och Wiklund, 2008). Pedagoger kan ha olika syn på vad demokrati och barns 
delaktighet är, men genom att involvera barnen i verksamheten ges de möjlighet till inflytande 
(Johansson, 2005). Genom reflektion kan pedagoger se sitt egna förhållningssätt och vad de 
anser att inflytande är och på så sätt skapa möjlighet till barns reella inflytande. Att lyssna på 
barnen är en viktig del i arbetet med delaktighet så barnen får möjlighet till att självständigt ta 
ansvar för de förutsättningar som finns i den pedagogiska miljön. Dock är det viktigt för 
pedagogerna att vara uppmärksam på hur barnen inkluderar varandra och om något barn inte får 
tillträde till rummen, här krävs det att pedagogerna ger barnen verktyg till att se signalerna när 
något barn blir exkluderad (Karlsson, 2014).  
    
Pedagogiska miljön 
Begreppet pedagogiska miljön innefattar både miljöns fysiska utformning med material men 
också samspelet och kommunikationen mellan barn, barn och pedagoger samt barn och miljön 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Det är inte barnen som måste förändras utan att det är 
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miljön. I och med nya barngrupper behöver vi lyssna och observera vad dessa barn är 
intresserade av och vad de använder i miljön, vilket material de använder och inte använder, för 
att på bästa sätt kunna göra en förändring som är spännande och intressant som väcker barnens 
lust och nyfikenhet (Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Om material är tillgängligt för barnen, till 
exempel målarfärg så har barnen möjlighet att måla när de själv vill och inte när en pedagog 
“bestämmer” att de ska måla. Om de får möjlighet till att välja själv när de vill göra någonting, 
som till exempel målning, blir det lustfyllt annars kan det skapas motstånd och olust (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2009). Skolverket (2013) poängterar att ett stökigt rum med kala väggar kan 
sända signaler till barnen om att de material som ska vara där och de aktiviteter som ska ske där 
inte är speciellt viktiga.  
 
Det är viktigt att göra förändringar i miljön och arrangera utforskande mötesplatser, då detta ofta 
leder till att nya aktiviteter skapas (Svensson, 2010). Att på ett medvetet sätt använda miljön för 
att stimulera barnen och således skapa en “tredje pedagog” som lockar barnen till att undersöka 
och skapa nya lärandesituationer (Johansson, 2005). Att ofta göra förändringar i miljön är 
viktigt men det fungerar inte att flytta ett bord eller lite byggmaterial och sedan tänka att ett bra 
jobb har gjorts (Svensson, 2010). Det är viktigt att pedagoger tänker på hur de presenterar 
rummet och materialet för att tillgodose det kompetenta barnet. Det vi erbjuder barnen till att 
utmanas och utvecklas i signalerar vår tilltro till barnens kompetenser. Att göra en förändring i 
den fysiska miljön sker inte en gång, utan pedagoger måste ta hänsyn till hur barngruppen 
förändras och på så sätt förändra miljön utifrån barnens intressen samt att miljön bidrar till att 
barnens kompetenser utvecklas (Bjervås, 2003).  
 
Rummen på en förskola ska ge barn möjligheter till inflytande över sin vardag. Barnen ska ha 
möjlighet att välja på vilken eller vilka platser de vill vara, rummen ska också utgöra en plats för 
samspel. Hur rum möbleras, vad det är för material som barnen möter och vilka regler som 
gäller för samvaron i rummet har betydelse för vad och hur barnen lär sig (Sandberg, 2008). 
Rummen ska utformas utifrån barnens förutsättningar för att främja deras allsidiga utveckling 
och lärande genom lustfylld lek, skapande och kreativitet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2016). Miljöns utformning ska inspirera barnen och deras intressen, lek och behov ska styra hur 
miljön arrangeras (Johansson, 2005). Barn ska få möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka 
tankar och åsikter, att påverka sin situation samt att få vara delaktiga i beslut (Emilsson, 2003). 
Pedagoger bör utforma en inbjudande miljö tillsammans med barnen där materialet är tillåtande 
och på deras nivå (Johannesen & Sandvik, 2012; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 
Genom att barn själva kan plocka fram det material de vill använda bidrar det till deras 
delaktighet men pedagogerna bör också uppmuntra dem till att göra själva (Johansson, 2005).  
 
Ett likartat argument är att små barns utveckling kan underlättas när materialet är på deras nivå 
(Strandberg, 2006). Under sin vistelse på förskolan ska barnen ges möjlighet och förutsättningar 
till eget skapande och utveckla sina uttrycksformer som bild och form, konstruktion- och 
bygglekar, teknik, gymnastik, musik och sång, dans, drama och rörelse samt språk och text. 
Därför gäller det att skapa en fysisk miljö som möjliggör detta. Till exempel kräver byggleken 
ett eget utrymme med varierat och fantasifullt material där barnen kan bygga och konstruera 
utan att störas av andra lekar eller vardagssituationer som sker på förskolan. För att barnen ska 
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kunna uttrycka sig med dans och musik bör de dagligen kunna ha tillgång till en 
musikanläggning och olika instrument. Material för skapande ska finnas tillgängligt för barnen 
så att de själva kan bestämma när de vill skapa, det ska också vara varierat och innehålla annat 
än endast kritor, pennor och papper. Barnen ska kunna måla och rita så länge lusten finns och att 
de får skapa utan avbrott (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016).   
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Metod 

 
Fallstudie som metod 
Studien utgår från kvalitativ ansats, där observation och intervjuer av både personal och barn 
ligger till grunden. Kvalitativ ansats är mest lämpad då det kräver flexibilitet, öppna frågor och 
observationer, för att se hur pedagogerna arbetar på denna förskola. (Christoffersen & 
Johannesen, 2015). Observationerna kan vara komplicerade då det är svårt att veta om det är 
spontana beteenden som uppmärksammas. Genom att vara icke-deltagande observatörer krävs 
det också en medvetenhet om att ens närvaro kan påverka verksamheten. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att undersöka de medverkandes syn på barns delaktighet (Patel & 
Davidson, 2011). Att utgå från en fallstudie innebär att möjligheten ges, att på den korta tid som 
finns, skapa en djupare inblick i fallet utifrån observationer och intervjuer (Bell, 2016). 
Fallstudie innebär att fånga det komplexa i ett enskilt fall, att förstå sammanhanget inom den 
specifika verksamheten. Att studera hur personerna fungerar i deras miljöer och på samma gång 
sätta åt sidan sina egna förutfattade meningar för att lära sig (Stake, 1995). Det gäller att utgå 
från ett helhetsperspektiv och att få så mycket information som möjligt kopplat till sitt syfte 
(Patel & Davidson, 2011). “Our time and access for fieldwork are almost always limited” 
(Stake, 1995:4) Tiden påverkar hur undersökningens innehålls ser ut. Det är viktigt att ha 
medverkare som är villiga att bidra i undersökningen, för att på den korta tiden få så mycket 
innehåll som möjligt.  
 
Bell (2016) menar att möjligheten till att generalisera ett fall beror på hur likt det aktuella fallet 
är andra fall men också om andra kan relatera till fallstudien. Resultaten som har kommit fram 
är rimligt att anta att det går att applicera på andra förskolor då detta är en kommunal förskola 
och alla förskolor ska arbeta utifrån förskolans läroplan. Den “luddiga” generaliseringen innebär 
att utifrån en studie av ett fall är det möjligt, troligt eller sannolikt att det som synliggjorts i det 
enskilda fallet kan ses i liknande situationer eller fall (Bell, 2016). Att studera fall och 
generalisera innebär att studera det som är, det typiska och allmänna men också det som kan 
vara, att hitta situationer och studera det som försiggår (Kvale, 1996).  
 
Datainsamlingsmetod 
Studien genomfördes i form av observationer och intervjuer, både med pedagoger och barn. 
Observationerna ska vara sakliga och värderingsfria (Karlsson, 2014; Johansson & Svedner, 
2010). Är observationerna inte det så blir analysen sedan en omöjlig uppgift. Risken finns 
nämligen då att det är ens egna förutfattade meningar om barnens förmågor som speglar sig i 
materialet. Om det läggs värdering i det som ses under observationerna innebär det att vi går in 
med bestämda åsikter om vad vi tycker att barnen kan och vad som sker i olika situationer och 
blir således “blinda” för det som faktiskt sker. Det går inte att göra ett professionellt arbete om 
observationerna som genomförs inte dokumenteras direkt, minnesbilden blir för ytlig när de 
sedan ska skrivas ner (Karlsson, 2014). Observationerna var icke-deltagande för att påverka så 
lite som möjligt. Observationen utgick ifrån en observationsmanual som sammanställdes innan 
besöket på förskolan för att få en överblick över det som skulle observeras och skapa struktur 
(Franzén, Hjalmarsson, Löfdahl, 2014; Johansson & Svedner, 2010).  
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I och med barnintervjuer och intervju med pedagog får barnen och pedagogerna samtala med 
andra och måste tänka och reflektera, detta påverkar barnens och pedagogernas lärande och 
utveckling. Alla intervjuer spelades in för att på lättare sätt få med allt deltagarna säger, då det 
kan vara svårt att hinna med att anteckna utan att missa något. Det är viktigt att tänka på att det 
förenklar arbetet med analysen om intervjun är inspelad (Pramling Samuelsson och Doverborg, 
2000). En fördel med att spela in är att intervjuaren är där i stunden med både barn och 
pedagoger och de får full uppmärksamhet. En annan fördel med att ha intervjuer är att det är 
flexibelt och att det går att lägga till följdfrågor och på så sätt utveckla svaren. En nackdel är att 
det tar tid, både att lägga upp underlaget med frågor och att transkribera den efter att intervjun är 
genomförd. Det är viktigt att tänka på att i en intervju får man med kroppsspråk, tonfall och 
pauser som man inte skulle gjort med en enkät (Bell, 2016). 
 
Urval 
Studien genomfördes på en förskola i Umeå Kommun i Sverige, för att få en djupare inblick 
genomfördes studien på en och samma förskola. Förskolan består av 6 avdelningar, 3 
avdelningar med åldrarna 1-3 år och 3 avdelningar med åldrarna 3-5 år. Observationerna 
genomfördes på de tre avdelningar med de äldsta barnen då vi anser att det är lättare att 
undersöka barnens delaktighet då dessa barn kan ha fått större perspektiv på vad delaktighet och 
inflytande är samt att valet med barnintervjuer kräver att barnen kan samtala. På de tre 
avdelningarna arbetar det 10 pedagoger och sammanlagt går det 54 stycken barn. Alla namn på 
pedagoger och barn är fingerade. Valet av denna förskola gjordes för att en av oss har 
praktiserat här under alla 3,5 åren som vi har gått utbildningen. Alla i personalen har varit 
väldigt tillmötesgående och villiga att delta vilket skapat goda förutsättningar för arbetet.  
 
Genomförande 
Observationerna genomfördes på de tre avdelningarna vid tre olika tillfällen, alla var på 
förmiddagen. Observationerna pågick 1,5 timme sedan intervjuades förskolläraren följt av 
observationer över lunchen och en stund efter. Totalt sett med observation och intervju blev det 
15 timmar under dessa tre dagar.  
 
Observationerna startade efter frukosten då barnen hade fri lek. Under tiden barnen gick ut 
genomfördes intervjun och sedan när barnen kommit in igen observerades samling, lunch och 
läsvila samt fri lek igen. Vi var alltid två som observerade och försökte sitta i något hörn för att 
inte störa verksamheten. Barnen var förstås nyfikna och ville gärna prata med oss, men när vi 
förklarade vårt syfte kunde barnen fortsätta med sitt. Dock på den avdelning där Sara haft 
praktik var det svårt för barnen att förstå att hon just nu inte var en pedagog, även den sista 
avdelningen ställde barnen mycket frågor och ville spela spel med Sofia. I de situationerna blev 
vi lite distraherade i vår observation, men barnen kunde ändå förstå att vi inte kunde sitta och 
spela.  

 
Databearbetning 
Den metod som användes för denna studie är kvalitativ innehållsanalys. I korthet innebär det att 
hitta underliggande mönster i en text (Granehiem & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). 
En utgångspunkt för kvalitativ innehållsanalys är kodning, där nyckelord tas ut som hör till det 
specifika ämnet och delas sedan upp i olika kategorier. Först lästes insamlade data igenom flera 
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gånger, sedan togs det relevanta ut för studien. Nästa steg var att alla intervjuer transkriberades 
för att lättare kunna bearbeta dem. Genom underlaget till observationerna och intervjuerna 
kunde vi samla ihop kategorier till vad som stämde överens med syftet och frågeställningarna. 
Det som undersöktes är pedagogernas förhållningssätt till delaktighet och inflytande i förskolan, 
hur de gör barnen delaktiga och vilka tankar de har kring utformningen av miljön samt vilka 
tankar barnen har kring sin egen delaktighet på förskolan.  
 
Med intervjutranskriberingen och observationen på varje enskild avdelning bearbetades 
materialet till en helhet. Varje avdelning med en förskollärares intervju och observationen från 
förmiddagen och även de barn som ingick i vår barnintervju, sammanställdes och delades upp i 
tre olika delar. Detta för att lättare kunna analysera de olika avdelningarna hur de arbetar med 
delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Vid kvalitativ forskning ligger fokusen på 
ett fall, där forskaren försöker att ta isär och sätta ihop fallet igen och göra det mer meningsfullt 
utifrån direkta tolkningar av analysen och sammanställningen (Stake, 1995). Tillvägagångsättet 
exemplifieras i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Tillvägagångssätt vid analys av materialet 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Kategori Huvudkategori 

”Utifrån barnens 
intresse och deras 
förändrade behov 
och det förändras 
ju hela tiden, vad 
de tycker om, det 
som är roligt, de 
förändras i leken 
och då förändrar 
vi i miljön utifrån 
och försöker få 
barnen med, hur 
dom vill ha det 
och vad de vill 
leka.” 

Utifrån barnens 
intresse som förändras 
hela tiden, så 
förändras det i miljön, 
och försöker få med 
hur barnen vill ha det. 

Miljön 
förändras 
utefter barnens 
intresse och 
behov 

Miljöns 
förändring utefter 
barnens intressen 

Utformningen 
av miljön 

  
          
Etiska överväganden 
Det finns forskningsetiska principer som måste följas när studier genomförs, dessa principer 
innehåller 4 krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)  
 
Informationskravet innebär att alla medverkande måste bli informerade om undersökningens 
syfte och bli upplysta om att det är frivilligt att vara med och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet kräver att vi har meddelat till de medverkande att de har rätt att 
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bestämma om sin medverkan, om de känner att de vill avbryta i mitten av undersökningen har 
de rätt till det. Innan intervjuerna genomförs med barnen får barnen frågan om de vill delta, om 
barnen här protesterar får vi anta att de inte vill delta i vår undersökning (Franzén, Hjalmarsson, 
Löfdahl, 2014). Ett informationsblad har skrivits till vårdnadshavarna som personalen på 
förskolan delar ut och sätter upp på förskolan, så de är medvetna om att det pågår en 
undersökning på förskolan. De vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska vara med 
meddelar förskolan. Våra telefonnummer lämnades ifall vårdnadshavarna har direkta frågor. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande kommer att vara anonyma och att de inte 
kommer att identifieras. Allt material om de medverkande kommer förvaras så att utomstående 
ej har tillgång till det. Förskollärarna som blir intervjuade har blivit informerade om att det är 
fiktiva namn på både dem och att vi inte utelämnar vilken förskola de arbetar på (Johansson & 
Svedner, 2010). Sista principen är nyttjandekravet och det innebär att det material som är 
insamlat kommer enbart att användas till denna undersökning och ingenting annat. Det vill säga 
att allt observationsmaterial och ljudinspelningar kommer att raderas efter att uppsatsen är 
skriven (Johansson & Svedner, 2010; Franzén, Hjalmarsson, Löfdahl, 2014). De har informerats 
om att undersökningen kommer att publiceras på Diva - studenternas uppsatsportal.  
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Resultat  

 
I resultatet redovisas observationerna och intervjuerna som genomfördes på förskolan. 
Resultatet delas upp i tre delar, en för varje avdelning. Resultatet har delats upp utifrån 
frågeställningarna. Först presenteras intervjuerna och vad pedagogerna säger om delaktighet och 
inflytande, hur de arbetar med ämnet och hur och vad barnen görs delaktiga i på förskolan. 
Observationerna presenteras också i denna del. Därefter kommer en beskrivning av den 
pedagogiska miljön utifrån observation och intervju, hur den är utformad och vilka tankar som 
ligger till grund för hur miljön ser ut. Sist men inte minst redovisas resultaten från intervjuerna 
med de barn som medverkade. Här beskrivs en generell förklaring, utifrån de 6 intervjuer vi 
gjorde med barnen, vilka tankar barnen har kring delaktighet och inflytande och om de känner 
att de har möjlighet till att påverka på förskolan. 
 
Avdelningen Stjärnan 
Delaktighet och inflytande 

På den första avdelningen, som vi väljer att kalla Stjärnan, arbetade tre pedagoger och det gick 
19 barn i åldrarna 3-4 år. Förskolläraren, som vi valt att kalla Oliva, har arbetat 12 år inom 
förskoleverksamhet tidigare arbetade hon som lärare.  
 
Under dagen observerades en bit ur verksamheten där barnen erbjöds möjlighet till att själva 
välja vad de ville göra på avdelningen, allt material som pärlplattor, limpistoler och spel fanns 
uppställt på olika bord och bjöd in barnen att själva ta initiativ till att leka där utan att egentligen 
behöva be någon pedagog om lov eller plocka fram det som behövdes. Detta var även något som 
Olivia, lyfte under intervjun;  
 

... att det ändå ser ganska presenterat ut vi jobbar mycket med att när vi städa att vi inte 
bara eh raffsar ihop allting utan vi kanske dukar upp med lite mat där och här kanske man 
eller lägger fram lite färger i ataljén man lägger fram lite olika material så att det bjuder in 
till någonting att åh vad kan jag göra här utan de direkt ser att nu kan jag börja limma med 
de här (Olivia) 

 
Barnen kunde röra sig fritt bland de olika rummen, de aktiviteter och material som fanns 
tillgängliga. När det sedan blev dags för samling fångades barnen uppmärksamhet genom att en 
pedagog skakade ett rör, som innehöll ris. Barnen avslutade sin lek och slog sig ner tillsammans 
på en matta, samlingen var frivillig och pedagogen frågade ett barn som inte slagit sig ner om 
denne vill vara med och äta frukt. Andra barn uppmuntras också att gå och hämta sina kompisar 
som leker i ett annat rum. Två barn valde att lugnt sitta kvar vid ett bord på sidan av samlingen 
och fortsätta limma på sina alster. Frukten skickades runt mellan alla barn och pedagogen bad 
barnen om förslag på sånger eller ramsor som de kunde sjunga tillsammans. Ett av de barn, som 
gjorde valet att inte vara med på samlingen, började sjunga samtidigt som hen fortsatte att arbeta 
på sitt alster. Vid slutet av samlingen fick barnen valet om de ville vara inne eller ute under 
förmiddagen. När de barn som ville gå ut klätt på sig och de barn som ville vara inne hade valt 
en aktivitet, genomfördes den första intervjun med en pedagog.  
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Olivia lyfter fram att hon ser på delaktighet och inflytande i förskolan på så sätt att barnen är 
delaktiga i deras egen vardag.  
 

... ja alltså det är ju jätte viktigt att barna känner sig delaktiga att dom är en del av alltså 
deras vardag att de känner att de kan påverka och att ja men det gör ju ... man känner ju 
själv att man om man får vara delaktig i någonting så blir det mer, trivs man om man får 
mycket ut av det så det är ju viktigt och man försöker ju hela tiden jobba med det att barnen 
ska känna att de är delaktiga och att de får inflytande i vad vi gör (Olivia). 

 
Oliva fortsätter att berätta att det krävs ständiga observationer av vad barnen säger och vad de 
gör. Inför deras projektarbete som de under hösten har påbörjat, har det varit en 
observationsperiod på en månad där pedagogerna observerar barnen för att se vad de är 
intresserade av. Pedagogerna har tillsammans diskuterat vad de har sett och tillsammans kommit 
fram till vad barnens olika intressen är, vilket sedan har utvecklats till att varje avdelning kollar 
på sin egen barngrupp för att se vad just deras intresse ligger. Det har sedan lagt grunden för hur 
deras projektarbete ska börja ta form. Oliva beskriver också vilken påverkan barns inflytande 
har på barnens lärande och hon förklarar på det sätt att om barnen får vara med och bestämma 
eller om vi tar vara på barnens intressen får barnen en annan känsla, “... man ser som glädjen 
hos barnen...” (Olivia), än om vi har bestämt något att göra som barnen blir påtvingade att göra. 
Oliva förklarar att hon vill arbeta på det sätt där barnen får vara med och bestämma och att hon 
är där som en stöttepelare och hjälper barnen om de behöver. Tillägas kan för att barnen ska ha 
möjlighet att påverka sitt eget lärande anser Olivia att barnen ofta ska få välja själv vad de vill 
göra under dagen. Allt Stjärnan kan erbjuda i materialform finns tillgängligt för barnen i deras 
nivå, om det mot förmodan inte går att arbeta med det materialet just då, är det viktigt att 
förklara för barnen hur det kommer sig och att det kan barnet antingen göra när det finns mer 
tid.  
 
Vidare förklarar Olivia att de inte planerar aktiviteter för hela året utan de arbetar på det sätt att 
de ser vad barnen intresserar sig för under den första aktiviteten och går sedan vidare med 
aktiviteterna och försöker bygga nästa aktivitet på deras intresse. Olivia tycker inte att det är 
svårt att göra barn delaktiga. Genom att tillsammans med arbetslaget hela tiden fundera över hur 
de kan göra barnen delaktiga, så finns det alltid någonstans under dagen som barnen har fått 
vara med och bestämma menar hon. Till exempel vid matsituationer har barnen möjlighet att ta 
mat själv och de finns 3 bord som de kan välja att sitta vid. Vid vår observation av måltiden 
serverade pedagogerna maten, de var väldigt tydlig med att förklara att det brukar vara barnen 
som tar maten själv, men just denna dag var det soppa. Barnen hade möjlighet att hämta 
hårdbröd vid ett annat bord om de ville. När barnen ätit klart fick de gå bort med sin tallrik och 
sitt glas för att sedan gå till Stjärnan och välja en lugn aktivitet.  
 

Utformning av inomhusmiljön 

Olivia förklarar att de vill att miljön på avdelningen ska fungera som en tredje pedagog, det ska 
vara möjligt att som pedagog vara ensam vissa tillfällen och att miljön då är utformad så att 
barnen vet vad de kan göra. Stjärnan består av tre rum, ett större rum med olika material som 
bjuder in till olika aktiviteter. Ett bord med pärlplattor, ett annat med konstruktionsmaterial och 
ett tredje där barnen kan limma och rita. Bredvid det bordet är det också uppsatt flera hyllor i 
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barnens höjd fyllda med olika material att skapa och rita på och olika typer av pennor. I ett av 
hörnen i det stora rummet finns det också en liten soffa och en hylla med böcker. In till ena 
kortsidan av rummet har barnen sin samling varje dag, en matta som de sitter på och på väggen 
intill finns olika ramsor upphängda och lite högre upp hänger olika påsar innehållande olika 
sånger och material som hör ihop med varje sång.  
 
I ett av de mindre rummen är det möblerat som ett byggrum, alltså ett rum med duplo och 
mindre lego, plastdjur och annat material som kan fungera som byggmaterial. Allting finns 
uppställt på liknande hyllor som de vid “pysselbordet” i det stora rummet. I det andra mindre 
rummet, så som pedagogerna kallar för “hemmet”, finns det krokar med olika utklädningskläder 
och material typiskt för ett kök, som ett bord, tallrikar och lite köksgeråd. På väggarna i det 
stora rummet var det uppsatt flera olika teckningar och målningar som barnen hade gjort och 
från taket hängde barnens pärlplattor och andra skapelser, även ett alfabet finns upphängt på 
väggen. I de två mindre rummen var det däremot nästintill tomt på de vita väggarna. Olivia 
förklarar att de hela tiden har läroplanen i bakhuvudet när de utformar miljön, till exempel 
genom att de har inrett ett byggrum och även att de har många mötesplatser där de får utforska 
sig fram, vilket Oliva förtydligar att det står i läroplanen att vi ska utgå från. 
 
Förskolan har en stor ateljé som alla avdelningar har tillgång till under dagen men den 
drabbades under sommaren för vattenskador vilket gjort att det inte går att nyttja, istället har 
Stjärnan flyttat in ett bord och staffli till det stora våtrummet där barnen ska kunna måla med 
målarfärg. Tillsammans med avdelningen Månen så har barnen på Stjärnan också tillgång till 
lek i korridoren mellan de två avdelningarna. Korridoren är byggd så att den lutar och skapar på 
så vis två backar där barnen kan bygga kulbanor eller rulla små glaskulor. Längst ner i 
korridoren finns det en stor träkub med madrasser, tyg som hänger och en ljusslinga och det 
finns även olika byggmaterial intill, som duplo och större klossar i skumgummi i olika färger. 
Väggarna i korridoren används också för att visa upp bilder på vad barnen har gjort under dagen 
men också olika alster som de har skapat.  
 
Barnens tankar om delaktighet och inflytande 

På Stjärnan svarade barnen att de tycker mycket om att leka “mamma, pappa, barn”, spela spel 
och Daidalos som är en karaktär från ett barnprogram. Det som barnen inte leker mycket med 
var lego och duplo. På frågan om vem eller vilka som bestämmer på förskolan svarade barnen i 
kör att det är fröknarna. Men de säger också att de får bestämma när de leker lekar, var de ska 
leka när de är inomhus och utomhus, vad nya leksaker ska döpas till och om de vill vara själva. 
De hade inga förslag på sådant som de skulle vilja bestämma mer om. Ett av barnen börjar 
berätta att de får pyssla på förskolan, att de får pyssla vad de vill, och så berättar hen om att de 
har pysslat fladdermöss i olika material. Alla tre barnen höll med om att det hade varit roligt. På 
frågan om vem som bestämt att de skulle pyssla fladdermöss svarar de i kör att det var en av 
pedagogerna på avdelningen som hade bestämt, men “Vi tycker att det var roligt så hon fick 
bestämma”.  
 

 
 



Sofia Sandström, Sara Swanström 
Ht 2016 
Examensarbete, 7,5 hp 
Förskollärarprogrammet, 350 hp  14  

Avdelningen Månen  
Delaktighet och inflytande 

På Månen intervjuades Eva, hon har arbetat som förskollärare i snart 30 år. Hon gjorde sin 
utbildning i Göteborg och arbetade sina första år där innan hon flyttade upp till Umeå och sedan 
dess har hon jobbat i samma tätort. På Månen går det 14 barn i åldrarna 3-4 år och det jobbar två 
förskollärare och en barnskötare. 
 
Eva berättar att för henne betyder barns delaktighet och inflytande att de ska få vara med och 
påverka så mycket som möjligt av deras egen vardag. Barnen ska få så många val som möjligt, 
kunna välja vad de vill göra under dagen samt att de får vara delaktiga i matsituationer, genom 
att de får ta själva, duka och att de får välja vad de vill äta av det som serveras. Hon berättar 
också att hon tror att barnens delaktighet och inflytande påverkar deras lärande väldigt positivt 
eftersom att om barnen får jobba med det de är intresserade av, lär de sig mycket mer. Hon 
betonar också att det är deras uppgift som förskollärare att väva in läroplanen i det som barnen 
är intresserade av och sedan utmana dem vidare. Alla delarna från läroplanen som matematik, 
språk och naturvetenskap går att få in även fast förskollärarna utgår ifrån det som barnen är 
intresserade av. För att barnen ska kunna vara med och påverka sitt lärande så menar Eva att 
förskollärarna ska utmana barnen och ge dem möjligheter till att utforska och undersöka sådant 
som de är intresserade av. Hon berättar om ett exempel där ett barn hade hittat en larv ute på 
gården som varken förskollärarna eller barnen visste vad det var för larv,  så de tog kort på den, 
undersökte den, googlade på vad det kunde vara och så kom en förälder med tips på vad det 
kunde vara. Barnen får undersöka och lära sig om den här larven.  
 

Bilderna sitter uppe och dom ser hur man söker och tar reda på saker. Så det tror jag är 
viktigt att dom får, att man ger dom möjlighet att tänka efter, att dom får tänka efter på 
olika saker, att man inte alltid hjälper dem direkt utan att de själva får tänka efter lite, “hur 
kan du tänka dig att det skulle vara” (Eva) 

 
Projektet som har startats upp på förskolan under hösten är utifrån barnens intresse, under hela 
september har pedagogerna observerat barnen för att få uppfattning om vad de är intresserade av 
och utifrån det så har varje avdelning bestämt vad de vill jobba med. På Månen har de valt 
rörelse och skapande som huvudområden. Pedagogerna har kunnat se att det är väldigt mycket 
rörelse som är viktigt för barnen, både med kroppen och de själva men också rörelse av material 
som kulor.  
 
När de handlar om de barn som är blyga och inte tar för sig så mycket, förklarar Eva att det 
gäller att verkligen försöka se dem, att prata med de barnen och verkligen försöka fånga upp vad 
de är intresserad av och även ge dem lite extra uppmärksamhet men också att låta dem få titta 
på. En del barn behöver få titta på flera gånger innan de vågar delta och barnen kan ändå 
uppleva att de är delaktiga även om de står med på sidan av. Eva poängterar att barnen ska 
tillåtas att få göra det, att inte pressa dem för mycket och att arbeta i mindre grupper om barnen 
är väldigt blyga. Barnen ska aldrig tvingas att vara med, säga eller svara något utan de ska få ta 
det i sin egen takt. Eva förklarar att hon för det mesta inte upplever att det känns svårt att göra 
barnen delaktiga. 
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Det är klart att man önskar att man var ännu mer personal för att så skulle dom kunna få 
vara ännu mer delaktiga, man skulle kunna ge dom ännu mer valmöjligheter. Men det är 
klart att det kräver lite mer av dig som personal, att du fångar upp deras intresse och att du 
kan se vad dom gör och att du kan utmana lite i det dom gör. Men svårt är det inte, om man 
liksom, sen tror jag att man måste tro på barnet, det är det viktigaste. Man måste tro att 
barnet kan för att dom ska kunna vara delaktiga (Eva)  

 
Det finns situationer där barnen inte kan vara delaktiga, som fasta rutiner till exempel måltider. 
Ibland kan barnen inte välja om de vill vara ute eller inne beroende på antalet personal som 
jobbar men barnen ges möjligheten att själva välja vad de vill göra ute eller inne.  
 
Pedagogerna diskuterar barnens delaktighet och inflytande i arbetslaget konstant, de diskuterar 
utifrån hur de ska möblera, vad de ska göra, val som de ger barnen, vilka olika aktiviteter 
arbetslaget tänker ha men också hur barnen ska vara så delaktiga som möjligt i allt det. Det är 
något som diskuteras väldigt mycket inne på Månen då det verkligen är ett ämne som betyder 
mycket för pedagogerna. Läroplanen är också något som hela tiden ska vara tillgängligt på 
Månen. Genom att pedagogerna tänker på vad de ser, till exempel när barnen målar, att 
pedagogerna kopplar det till vilka bitar från läroplanen som kommer med i aktiviteten. De sätter 
sig ner och reflekterar över vilka bitar de inte fått med från läroplanen och på så sätt är 
medvetna om att det är något som de måste arbeta med. Det gäller också att förskollärarna 
erbjuder barnen val som är genomförbara och som utgår från styrdokument och verksamheten. 
De material och aktiviteter som finns utgår ifrån läroplanen. Barnen får välja utifrån vissa 
gränser och det blir ganska snabbt självklart för barnen vilka gränser som finns.  
 
De arbetar mycket med miljön, att den ska vara tillgänglig och inspirera barnen samtidigt som 
miljön utgår ifrån läroplanen och utifrån att alla ska vara delaktiga. De arbetar också med att 
fånga upp spontana situationer som sker i vardagen eller så frågar de vad barnen är intresserade 
av och försöker då ta tillvara på det. Eva förklarar att det alltid kan bli någon liten grej av det, 
som exemplet med larven, det var något spontant som skedde och pedagogerna fångade upp det 
och tog arbetet vidare under dagen. Bilden på larven sitter kvar på väggen och barnen går 
fortfarande dit ibland och tittar på den men barnet har även utvecklat ett större intresse för djur 
och insekter när de är ute och har de börjat lyfta på olika stenar och letar mer efter maskar eller 
larver. De har alltså blivit intresserade av sitt eget lärande, barnen frågar mer om olika ämnen 
men också om sådant som de hittar ute.  
 
Både Olivia och Eva pratade om förskolans ledord. Eva förklarade att det är ord som är centrala 
på förskolan och som alla arbetar utifrån. När förskolan startades upp så arbetades dessa ledord 
fram av några av förskolans förskollärare och sedan har de förankrats hos alla. Det första är 
välkomnande, alla ska känna sig välkommen när de kommer till deras förskola, både barn och 
vuxna men också de som kommer och hälsar på, vikarier och studenter. Miljön ska vara 
välkomnande och inbjudande för barnen och locka till lek och utforskande. Delaktighet är nästa 
ord som handlar om att barnen ska vara delaktiga och även föräldrar och vårdnadshavare men 
också att alla pedagoger är delaktiga i varandras verksamheter och det som sker i hela huset. 
Förskolan jobbar också med att alla barn är allas barn, pedagogerna har inte bara sina egna från 
sin avdelning utan alla hjälps åt och barnen kan även få gå mellan olika avdelningar mycket. 
Utforskande är det tredje ledordet som innebär att det ska vara utforskande för barnen, de ska få 
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prova på och upptäcka olika saker. Det är något som pedagogerna tänker på när de utformar 
miljön, att skapa möjligheter för barnen att utforska men också att erbjuda material som de 
kanske inte har hemma, att det finns lite annat material på förskolan så att barnen kanske ges 
möjligheten att utforska ännu lite mer. Genomskinlighet är ett ledord som innebär att det ska 
vara öppet, det är öppet mellan alla avdelningar men också öppet till ateljén och det stora torget, 
både utifrån att det är öppet för barnen att använda sig av rummen men också att det är öppet på 
så sätt att förskolan är byggd med många stora fönster både mellan rum men också ut, även 
dörrarna är glasdörrar, så att alla kan se mellan rum och delar av huset. Genomskinligheten 
handlar också om vad de gör på förskolan, att de visar upp vad de gör och att de berättar för 
föräldrar och barn och att man är nyfiken på varandra. Lärande är det sista ledordet och det 
handlar helt enkelt om att det mesta på förskolan ska vara lärorikt.  
 

Tror att det är jätte viktigt att barnen får vara delaktiga och att det ska vara roligt på 
förskolan. För tycker man inte att det är roligt så lär man sig inget. Vi vinner jätte mycket 
på att göra dom delaktiga utan att tvinga dom (Eva). 

 
Utformning av inomhusmiljön  
Avdelningen Månen har tillgång till 4 rum och en korridor. Ett större rum med flest material och 
bord, sedan 2 mindre rum och även ett våtrum. Det stora rummet har ett ritbord där pennor står 
på bordet. Bredvid finns det en byrå, där papper, saxar, lim och det finns även en låda där 
barnen kan lägga papper till återvinning.  I ett hörn finns en legohörna, i fönstret står även annat 
material som barnen kan bygga med, så kallade noppar som är olika former med “piggar” på, så 
de kan fastna i varandra. För att inrama den delen har de en byrå där barnen kan lägga sina alster 
och bakom den fanns en färgglad rund “puff” med ben. Bredvid ritbordet fanns ett runt bord där 
barnen kunde sitta med plusplus, ovanför hängde ett cykelhjul med barnens pärlplattor 
hängandes. Det fanns även ett till runt bord där barnen kunde sitta och pärla. Vid nästa besök 
hade personalen flyttat på cykelhjulet och det hänger nu ovanför det runda bordet där pärlorna 
fanns. Det finns en stor orange matta i en del av rummet, bredvid finns en byrå med lite spel och 
klossar med bokstäver på, högt upp på den byrån finns sångpåsar och två pärmar otillgängliga 
för barnen. Under fönstret bredvid mattan finns två madrasser där det finns kuddar och en stor 
nallebjörn, i fönstret och i en låda hade de böcker. På ena väggen vid mattan satt det en 
anslagstavla i barnens höjd, bredvid stod ett ljusbord. På väggen fanns även veckodagarna. För 
att inrama den delen fanns en byrå med olika pussel i. Efter helgen hade personalen ändrat om i 
miljön och denna byrå fanns inte kvar utan bordet med pärlor stod där. I det stora rummet fanns 
även ett handfat med en hylla ovanför där det finns muggar med barnens namn på. Personalen 
har ett hög byrå med sitt material, så som pennor, saxar, pärmar, kamera och en anslagstavla 
sitter på väggen bakom byrån. Ett förråd finns bakom personalens hörn.  
 
Inne på avdelningen finns ett våtrum med två toaletter, ett långt handfat i rostfritt stål i barnens 
nivå och ett skötbord som används som ett avlastningsbord då de inte har något barn med blöja. 
Det fanns ett bord med två lådor fyllda med sand, vad som kallas magisk sand. Ett staffli stod 
där inne och målarfärg finns på hyllor ovanför bordet. I ett av de mindre rummen som de hade 
på avdelningen finns en madrass, en koja och en byrå med ingenting i. I det andra rummet finns 
det en byrå med mat, spis och annat köksgeråd. En kabeltrumma finns som bord med duk 
ovanför och två stubbar och en liten fåtölj stod bredvid. Krokar satt på väggen där det hängde 
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utklädningskläder och en låda stod på golvet med gosedjur i. Utanför avdelningen finns en 
korridor som barnen har tillgång till, där det finns en koja med madrass i och en ljusslinga som 
hänger. Det fanns även en bygghörna med ett lågt litet bord där de kunde bygga och leka med 
djur, klossar och duplo.  
 
Personalen diskuterar tillsammans om hur det kan möblera och vad de behöver fokusera på i 
miljön gentemot barnens intressen. Allt ska vara tillåtet och det ska vara utmanande. Tidigare 
hade de gjort byggrum i ett av de mindre rummen, men att det nu har blivit ett rörelserum då det 
var det barnen intresserade sig av och hade behov av. 
 

Utifrån barnens intresse och deras förändrade behov och det förändras ju hela tiden, vad de 
tycker om, det som är roligt, de förändras ju i leken och då förändrar vi i miljön utifrån och 
försöker få barnen med, hur dom vill ha det och vad dom vill leka (Eva). 

 
Eva förklarar att det står i läroplanen att barnen ska få röra sig, med dans och musik och att de 
även försöker få in språk och matematik och det kan man se i byggandet, i ritandet och i 
skapandet. Eva förtydligar att de arbetar mycket med skapande på avdelningarna, inte bara i 
ataljén utan barnen har tillgång till målarfärg och staffliet som finns i våtrummet. I 
utformningen av miljön vill personalen att barnen ska vara så delaktiga som möjligt, men att det 
ofta finns andra faktorer som påverkar hur de kan utforma miljön. Till exempel genom att 
städaren ska kunna ha möjlighet att städa ordentligt. De har tagit barnens intresse i akt och målat 
stenar, sedan fick barnen bestämma tillsammans var de ville att stenarna skulle bo på förskolan. 
Här får barnen möjlighet att vara delaktiga och samtidigt träna på demokrati, att tillsammans 
diskutera fram till ett beslut. Demokrati i ett större perspektiv är en viktig del i arbetet med 
delaktighet menar Eva. Om barnen själva har fått bestämma var materialet ska vara någonstans 
är det lättare att hålla ordning.  
 
Avdelningarna arbetar även mycket tillsammans och hjälper varandra både inomhus och 
utomhus. Barnen har möjlighet att gå mellan avdelningarna, förutsatt att de har meddelat att de 
gått över. Eva förtydligar att det gäller att vara tillåtande och ha tilltro till barnen, tron på 
barnens förmåga. Vid observationen uppmärksammade vi att alla i personalen kunde lämna 
avdelningen en kort stund och att barnen lekte själva. Eva förklarar att hon tror att det fungerar 
så bra eftersom de tror på barnen, de ger barnen ansvar över sig själva.  
 
Barns tankar om delaktighet och inflytande 
På Månen berättade de att de tycker mycket om att leka “mamma, pappa, barn”, “tjuv och 
polis”, bygga lego, pärla halsband, leka hund och katt och att det är roligt att vara på förskolan. 
De hade inga exempel på sådant de inte brukar leka eller leka med. Även på denna avdelningen 
svarade barnen i kör att det är fröknarna som bestämmer, de hade heller ingen uppfattning om 
när de får vara med och bestämma. Men ett av barnen berättade att hen vill få vara med och 
bestämma när de ska kunna spela på Ipaden. Två barn ansåg att de får leka vad de vill på 
förskolan och att de leker med allt material.  
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Avdelningen Solen 

Delaktighet och inflytande 

Den tredje och sista avdelningen som observeras har fått namnet Solen, där förskolläraren Mia 
arbetar. Hon gick sin utbildning i Göteborg, och arbetade där några år innan hon började arbeta i 
Umeå. Hon har arbetat som förskollärare i 14 år. Det är 20 barn på avdelning och barnen är 5 år. 
 
Personalen har tagit fram aska, smuts, pinnar och smågrus och lagt fram ett spår från fönstret 
som finns i ett av de mindre rummen på avdelningen. Mia förklarar att de har påbörjat ett 
projektarbete där kemi och fysik ska vara en stor del av innehållet. Det är en drake som ska 
hälsa på barnen, som de ännu inte vet något om, men barnen undersöker spåren för att ta reda på 
vad det kan vara för något. Barnen är intresserade av olika spår så personalen har funderat på 
vad de kan göra för aktiviteter. Efter aktiviteterna tar de en stund tillsammans med barnen och 
reflekterar över vad de har sett och vad de tror att det kan vara. Personalen tar sedan dessa 
tankar med sig och funderar tillsammans i arbetslaget vad de kan hitta på för nästa aktivitet för 
att barnen ska komma ett steg närmare till att hitta draken.  
 
Vi sätter oss ner tillsammans med Mia för intervjun och börjar att prata om vad barns 
delaktighet och inflytande innebär för henne. Hon svarar att det är på många olika sätt, att när 
det handlar om de små barnen så kan de inte riktigt uttrycka det på samma sätt. Då gäller det att 
verkligen observera och se vad som händer och vad de gör, vilka olika konstellationer eller var 
olika möten med miljön leder. Är det något i miljön eller är det en aktivitet som behöver ändras 
på? Men hon menar att det också gäller när det handlar till äldre barn, att studera vad som 
händer och reflektera över det, för det är inte alltid som det stämmer vad som sägs hos de äldre 
barnen. Mia förklarar att delaktighet både handlar om det men också att fråga och lyssna på 
barnen och att alla ska få komma till tals, att alla får vara delaktiga och säga vad de tycker, vill 
göra, vad de är intresserade av och om barnen vill vara med eller inte men att pedagogerna alltid 
försöker peppa. Det finns barn som alltid ställer sig utanför och väljer att inte våga fast än det 
syns att dom är intresserade och nyfikna men när det gäller att ta det där steget över tröskeln så 
gör barnen inte det. Mia ger ett exempel från förra terminen där pedagogerna erbjöd barnen 
samma aktiviteter om och om igen och för ett par stycken barn så tog det nästan en hel termin 
innan de vågade sätta sig vid bordet och blanda olika ingredienser som tillhörde aktiviteten. 
Men pedagogerna kunde se att barnen deltog på sina villkor, till exempel genom att sitta vid ett 
annat bord men ändå lyssna och ibland svara på frågor som ställdes. Mia poängterar att 
pedagogerna aldrig ska försöka tvinga sig på barnen, att de måste göra något eller måste delta i 
aktiviteten för det är att gå över en del barns gränser utan att istället peppa och puscha barnen att 
våga och vilja. Det handlar väldigt mycket om varje individ när det kommer till delaktighet, om 
hur barnet är, hur hen lär sig på bästa sätt och om särskilda behov som barnet kan ha. Mia 
förklarar att det är något hon tror många gånger glöms bort, att pedagogerna har fullt fokus på 
att planera sin verksamhet och sina mål och vad de ska erbjuda barnen men vad händer då om 
barnen inte fixar det? Att det blir för rörigt och för mycket intryck och för stora sammanhang 
där det egentligen hade behövts till exempel en mindre grupp som de arbetar i. “För om alla ska 
kunna vara delaktiga på sitt sätt så måste man ju också skapa förutsättningar för att vara det” 
(Mia). Hon fortsätter att förklara att det är därför de har jobbat väldigt mycket med olika 
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konstellationer där de delar in barnen, eller arbetar i helgrupp eller ibland kanske det behövs 
bara ett barn och en pedagog.  
 

Men jag känner att allting har att göra med att man förstår individen men sen måste det 
vara i ett grupptänk också men har man inte förstått varför det här barnet drar sig undan så 
kommer man aldrig kunna göra det barnet delaktig heller (Mia).  

  
Mia menar att delaktighet inte handlar om att presentera en aktivitet och få barnen att delta i den 
om de vill och att barnen på så vis blir delaktiga, utan att man måste skapa förutsättningar för 
alla barnen att delta på sina villkor. Har barnen inte intresset för aktiviteten och blir intvingad i 
det så blir det inte en lustfylld upplevelse för dem och de leder heller inte till någon form av 
lärandeprocess. Barnens lärande hänger ihop med att det är intressant för dem, att utgå från 
barnens behov, var de befinner sig i sitt lärande, vad de skulle behöva lära sig och vad de finner 
intressant. Hon berättar om ett exempel från en vardagssituation som blev en spontan aktivitet 
tillsammans med barnen. De hade tillsammans läst en bok där det handlande om en fallskärm 
och barnen undrade hur det kunde gå till, hur en fallskärm kan vara i luften. De bestämde sig för 
att tillsammans prova och började plocka fram olika material som stenar, silkespapper och 
snören för att göra en egen fallskärm. Hon fortsätter med att det inte är alltid de här stunderna 
fångas upp och utvecklas till något men det är något de strävar efter på Solen.  
 
Fortsättningsvis fick Mia frågan hur hon tänker kring att göra barnen delaktiga och ge dem 
inflytande över sin vardag. Hon svarar att det är samma där, att se och lyssna på barnen, att 
barnen får komma till tals men också att fråga om barnens förslag. Hon förklarar att de har haft 
mycket sammandrabbningar och konflikter i barngruppen och för att försöka lösa det så har de 
försökt att tillsammans komma fram till hur de vill ha det på förskolan. Hur en ska vara mot sina 
kompisar och därefter gemensamt skrivit kompisregler som gäller för alla. De har kunnat se att 
konflikterna har minskat genom att göra barnen delaktiga, de har lättare kunnat förhålla sig till 
reglerna och även hjälpa varandra att följa dem. Det är också därför som Mia menar att 
delaktighet och inflytande måste se olika ut för olika individer. Ibland skapas det för många 
konflikter och de finns barn som testar gränserna eller som inte klarar av att få för stora gränser 
och fria val. Därför måste de barnen ha snävare ramar att förhålla sig till när det kommer till 
inflytande, i alla fall för en period, eller helt enkelt en mindre ram för trygghet så att de ska våga 
ta ett steg utåt. Det är många delar som barnen är delaktiga i under sina dagar på förskolan, som 
pedagogerna samtalar med barnen för att göra dem delaktiga i deras lärprocesser eller material 
som de vill ha i ateljén däremot får barnen på Solen inte bestämma var de vill sitta vid lunchen 
utan platserna bestäms av pedagogerna, på grund av att det har varit mycket konflikter kring det. 
Det är därför som pedagogerna på Solen också har jobbat mycket med delaktighet utifrån att alla 
barnen ska vara delaktiga i ett socialt samspel, att alla ska ha en kompis, någon att leka med 
eller sitta bredvid vid maten men också för att om ens bästa vän är borta så finns det ändå andra 
kompisar att leka med. De vill motverka utanförskap genom att skapa nya konstellationer och 
gemenskap bland barnen. “Det är vårt vuxenansvar att se till att alla barn får komma fram och 
må bra” (Mia). Mia förklarar att även om pedagogerna vill göra barnen så delaktiga som möjligt 
i sin vardag och verksamheten så finns det ändå vissa barn som, i vissa perioder, behöver lite 
snävare ramar att förhålla sig till då de inte kan ta ansvar för de konsekvenser som kan bli. 
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Pedagogerna får ibland ge dem färre val att välja mellan då de anser att det är för barnens bästa 
för tillfället.   
 
Mia berättar att de försöker diskutera barnens delaktighet och inflytande så mycket som möjligt, 
ibland dagligen. Oftast sitter de i arbetslaget och diskuterar och ibland sker diskussionen ute i 
verksamheten. De försöker att förändra och följa upp när de ser att något inte fungerar och 
försöker även ta in vad barnen tycker. Ett exempel hon berättar om är att ett rum är utformat 
som ett sjukhus och café, då ett barn har ett syskon som tillbringar mycket tid på sjukhuset. De 
har nyligen diskuterat med barnen om hur de kan förändra i rummet och då kom de fram till att 
det behövs en frisör så det är nästa steg, att utforma en frisördel i sjukhus/caférummet.  
 

Man märker det ganska tydligt, när dom slutar vara i ett visst rum eller slutar göra vissa 
grejer och bara befinner sig på en plats, då är det ju nått som inte stämmer, vad är det då 
som är fel? Då måste vi tänka om. Vad är det dom vill göra egentligen? (Mia)  

 
De reflekterar också mycket i arbetslaget för hur de ska ta olika aktiviteter vidare utifrån vad 
barnen säger och vad de är intresserade av. Läroplanen är något som finns i allt pedagogerna gör 
på Solen, Mia använder sig åter av exemplet med sjukhus/caférummet där de får in matematik 
från läroplanen men också delaktighet, demokrati, att försöka göra rummet könsneutralt och 
inspirerande utifrån hur de har utformat rummet.  
 
Utformning av inomhusmiljön 

På avdelningen Solen finns det 4 rum och ett annat rum, som kallas Torget. De andra två 
avdelningarna, Stjärnan och Månen, äter sina måltider här och Solen äter lunch inne på sin egen 
avdelning. Barnen från Solen har tillgång att leka i Torget, där det finns ett torn som barnen kan 
vara i där det finns madrasser och kuddar, det finns en soffa där det har böcker som man kan 
läsa och det finns även två bord med byggmaterial.  
 
I det stora rummet på avdelningen finns det flera olika bord och mötesplatser. Ett runt bord där 
barnen kan spela spel, det finns en byrå bredvid där olika spel ligger. Det finns även ett vävbord, 
där barnen kan sitta med en mindre vävram eller en stor och det finns även ett pärlbord. En 
matta ligger på golvet och det finns en byrå med böcker och byggklossar, en kabeltrumma står 
bredvid byrån där de har satt fast pinnar och från dessa hänger det alster från barnen. På väggen 
vid mattan hänger det veckodagarna och årstiderna och bilder på vad som kommer att hända 
under dagen, såsom lunch, utelek, mellanmål och så vidare. Bakom byrån med böcker och 
byggklossar står en till byrå vänd åt andra hållet där det finns papper, kottar, lim och tejp och en 
återvinningslåda. Bredvid står ett runt bord med limpistoler, och i fönstret finns det färgglada 
pinnar i burkar. Ett ritbord med pennor är tillgängligt för barnen. På väggen hänger det ett stort 
papper som de har börjar hänga material från projektarbetet på. I ett fönster mellan det stora 
rummet och ett mindre rum står det burkar med pärlor i och på dessa burkar står det namnet på 
månaderna. Från taket hänger det ett tyg ner till golvet och från några lampor hänger det 
plastband i olika färger. Personalen har även här en plats för deras material med pennor, kamera, 
dator och så vidare.  
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Barnen har tillgång till två mindre rum. Ett där man kan bygga med klossar, kartonger, 
kaplastavar. I mitten av rummet finns det ett lågt litet bord med ett svart tyg ovanpå. Burkar med 
olika material finns på bordet, stjärnor, plastbitar i olika former och det kan barnen använda på 
ett ljusbord, en OH-apparat, där barnen kan utforska olika mönster och färger. I det andra 
rummet finns det material till ett café med köksgeråd, mat och annat som kan tillhöra ett café. 
Material till ett sjukhus finns också i rummet, det hänger bilder på olika material som kan finnas 
på ett sjukhus till exempel ett stetoskop. Det finns ett bord med stolar runt och två madrasser. En 
spegel är uppsatt på väggen och två hyllor med material på, såsom radio och några pärmar och 
lådor. Som nämnt innan är det i detta rum som personalen har tagit in aska, grus, pinnar och 
småsten utifrån och lagt på golvet, ett så kallat spår. Stolar är omkullvälta och materialet är lite 
huller om buller, barnen har på morgonen upptäckt det och är där inne och undersöker vad det är 
som kan ha varit och hälsat på. På avdelningen finns ett våtrum med två toaletter. Hyllor är 
uppsatta på väggen där det finns målarfärgsflaskor och ett bord med färgflaskor på, där barnen 
kan måla.   
 
Mia berättar att pedagogerna tillsammans med barnen ändrar i miljön och att det är viktigt att ha 
allt material i barnens nivå, att det alltid är tillgängligt för barnen. Mia poängterar att allt hänger 
ihop, allt vi ser och hör i barngruppen påverkar hur miljön ser ut, hur konstellationerna ser ut 
och vilka aktiviteter som erbjuds. Hon fortsätter med ett exempel om att barnen slutar vara på en 
plats i miljön är det något som inte stämmer, då måste de ske en förändring och då behöver 
pedagogerna lyssna på vad barnen är intresserade av och även samtala med barnen för att göra 
en förändring som möter barnens behov. 
 
Barnens tankar om delaktighet och inflytande 
Barnen berättar att de tycker om att pyssla, rita, måla, klättra och spela hockey, fotboll, åka 
stjärtlapp och att vara inomhus. Ett av barnen berättar att hen brukar leka mycket i byggrummet 
och doktorsrummet. Ett annat barn berättar att hen brukar leka mycket ute på torget, bygga med 
magneter och lego och spela spel och kort. Ett barn svarar att hen också tycker om att spela kort. 
De hade olika intressen och några av barnen berättade att de inte tycker om lego och magneterna 
medan ett annat inte leker i byggrummet. På frågan om vem eller vilka som bestämmer på 
förskolan svarar ett av barnen vår chef och drottning, när vi ställer frågan igen svarar barnen 
fröknarna. Fröknarna brukar bestämma att barnen inte kan ha disco på morgonen eller spela på 
ipaden och om de ska vara ute eller inne i deras grupper. Barnen bestämmer när de ska spela 
kort eller spel och om de vill gå ut på innergården, däremot får det inte bestämma när de ska se 
film eller om de ska följa med till sagotornet. På frågan om vad de skulle vilja bestämma är det 
bara ett av barnen som svarar att hen skulle vilja bestämma mer om när det ska gå över och leka 
på den lilla sidan, alltså den andra delen av förskolan där de tre yngsta avdelningarna med barn 
går, ett annat barn svarade att hen vill bestämma när de ska gå ut. 
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Analys 

 
Analysen delas upp i 3 delar utifrån frågeställningarna. Delaktighet och inflytande, den 
pedagogiska miljön och barnens tankar kring delaktighet och inflytande. Först analyseras vad de 
tre pedagogernas har för syn på delaktighet och inflytande kopplat till litteraturen och även 
observationerna kring ämnet. En reflektion följer även vissa delar av analysen. Pedagogernas 
förhållningssätt till delaktighet och inflytande tas upp och hur de reflekterar över detta och barns 
lärande. Den andra delen beskriver den pedagogiska miljön, här förklaras pedagogernas tankar 
kring utformandet av deras miljö på förskolan. Sista delen är barnens tankar kring hur de ser på 
delaktighet och inflytande, här beskriver vi en generell åsikt, av de 6 barnintervjuer som gjordes, 
om de tycker de får vara med och bestämma på förskolan eller inte.  
 
Delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande har flera olika betydelser för dessa pedagoger, det gemensamma är 
att alla barn ska få möjlighet till att vara med och påverka och ha inflytande över så stor del som 
möjligt av sin vardag på förskolan. Olivia och Eva strävar efter att ge barnen många val och att 
de får bestämma så mycket som det är möjligt vad de vill göra. Det är viktigt att barnen ska få 
göra sin röst hörd och att barnen ska känna att de är med och påverkar, får uttrycka sina åsikter 
och blir lyssnade på. Det handlar om en gemenskap i förskolan, där alla samspelar med varandra 
(Sandberg, 2008; Eriksson 2016; Johannesen & Sandvik, 2012; Emilsson, 2003), där barnen ska 
känna att deras tankar, åsikter och kompetenser är värda att lyssna på (Bjervås, 2003). 
Pedagogerna har arbetat med observationer för att ta reda på vad de är intresserade av och 
behöver lära för att sedan starta upp projektarbetet som ska pågå över hela året. Vi fick 
förståelse för att pedagogerna har lyssnat och sett till barnens intressen och utgår från detta när 
de planerat för olika aktiviteter i projektarbetet, vilket betyder att de inte planerar upp hela 
läsåret utan följer barnens tankar och intressen. Här väver de även in läroplanen i det barnen är 
intresserade av och utmanar barnen utefter det. Precis som Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2016) tar upp, för att barnen ska kunna vara delaktiga i ett temaarbete så krävs det att 
pedagogerna samtalar med barnen innan. Oliva lyfter fram att om vi tar vara på barnens 
intressen “ser man glädjen” hos barnen istället för att arbeta med ett ämne som barnen inte visat 
intresse för, vilket vi också håller med om. Barnen är där för att lära sig och utvecklas utifrån 
deras förutsättningar, vi ser det som att vi ska utgå från barnet och forma verksamheten och 
deras lärandesituationer därefter. Mia poängterade, vikten av att lyssna på barnen men också att 
barnen lyssnar på och respekterar varandra. Även Eva berättade att de arbetade mycket med att 
barnen ska lyssna och respektera varandra och att de tillsammans ska komma överens om olika 
beslut, likaså lyfter Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) upp att det är i sådana situationer 
som barnen lär sig om demokratiska principer. Att skapa mötesplatser där barnen får möjlighet 
till reflektion är något både pedagogerna och Åberg och Lenz Taguchi (2009) tar upp. 
Samlingarna kan ses som ett exempel där det skapas en mötesplats för reflektion. Vår 
uppfattning av samlingen var att barnen får möjlighet till att göra valet att delta, vilket har att 
göra med delaktighet. Pedagogerna argumenterade för att om de tvingas delta blir det varken 
roligt och troligtvis kommer de störa de andra barnen som deltar. Under observationerna 
fungerade samlingarna helt utan problem. Barnen deltog på sina villkor även de som inte satt 
med i ringen, de kunde sjunga med i sånger när de skapade vid bordet bredvid.  
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Pedagoger har olika syn på vad delaktighet är och även att vara delaktig behöver inte betyda att 
man är aktiv deltagande, utan du kan vara delaktig med din närvaro (Karlsson, 2014), vilket 
också Eva och Mia tar upp i sina intervjuer. Eva förklarar att en del barn behöver titta på flera 
gånger i en aktivitet innan de känner sig bekväma att delta, men barnen kan ändå uppleva att de 
är delaktiga även om de står på sidan och tittar på, vilket även Mia poängterar. Alla tre 
pedagoger lyfter det kompetenta barnet som något viktigt, att tro på barnens förmåga och vara 
medveten om att alla barn är olika och lär sig olika. Vilket också Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2016) lyfter upp att barns olikheter skapar möjligheter i lärandet.  
 
Att vara med i lärandesituationer och vara stöttande pedagoger i undersökningen av ett problem, 
är att tillsammans komma fram till en lösning. Att uppmana barnen att vara självständiga och att 
pedagoger måste utöka sitt perspektiv och arbetssätt när de undersöker med barnen genom att få 
dem att tänka själva (Johansson, 2005). Detta är viktigt för dessa tre pedagoger att i de spontana 
situationer ta tillvara på lärsituationerna för att tillsammans med barnens skapa en lärprocess, på 
samma sätt som Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) berör att verksamheten ska vara 
flexibel och ta tillvara på de spontana situationerna utöver de planerade aktiviteterna. Mia 
berättade om ett exempel där de läst en bok om en fallskärm och barnen blev intresserade av att 
veta hur en fallskärm fungerar. Här tog pedagogen vara på lärsituationen och skapade 
tillsammans med barnen olika varianter på hur en fallskärm fungerar. De fick ta olika material 
som barnen kunde tänkas tro skulle fungera, såsom stenar, snöre och silkespapper och knyta fast 
för att sedan kasta upp i luften och se vad som hände. Eva beskrev ett exempel på en spontan 
situation där ett barn hittade en larv och de undersökte tillsammans med andra barn vad de 
kunde tänkas vara. De sparade dokumentation på väggen där barnen sedan haft möjlighet att gå 
tillbaka till, vilket Eva berättar att barnen gör nu och då, vilket man kan tolka på det sätt att 
barnen har blivit intresserad av sitt eget lärande. Dock förklarade hon att det inte alltid blir så att 
dessa spontana händelser fångas upp. Vi tänker oss att det ofta kan bero på tidsbrist och rutiner i 
verksamheten. 
 
Utifrån intervjuerna framkommer det även att pedagogerna tycker det är viktigt att ta tillvara på 
barnens intressen för att göra lärandet roligare, har barnen inget intresse för den aktivitet som 
erbjuds leder det inte till någon speciell lärandeprocess. Eva betonar att vi som pedagoger måste 
väva in läroplanen i det som barnen är intresserade av för att sedan utmana barnen vidare och 
skapa möjligheter till lärsituationer i form av något som barnen tycker är intressant. Hon 
fortsätter med att förklara att vid reflektion se över om det är några delar ur läroplanen som de 
inte har arbetat med, så de blir medvetna om detta för att sedan kunna erbjuda barnen aktiviteter 
kopplade kring detta. Johannesen och Sandvik (2012) betonar att det är viktigt som pedagog att 
både enskilt och tillsammans reflektera över sitt förhållningssätt och hur barnen görs delaktiga, 
vilket pedagogerna också lyfter att de gör. Alla tre förklarade att barnens delaktighet är ett 
konstant diskussionsämne både i det vardagliga arbetet men också vid möten, de diskuterar hur 
barnen på olika sätt kan göras delaktiga, genom möblering eller aktiviteter som presenteras. Mia 
berättade till exempel att de nyligen diskuterat med barnen hur de ska förändra inne i ett av 
rummen, vilket även går att se i Pramling Samuelsson och Sheridan (2016), att pedagoger och 
barn tillsammans ska fatta beslut rörande utformningen av den pedagogiska miljön.  
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Ingen av pedagogerna tycker att det är svårt att göra barnen delaktiga i verksamheten, men 
Johannesen och Sandvik (2012) menar att det är en utmaning för pedagoger att se förbi 
bestämda kategorier och tankemönster om vad barn är och vad de är kompetenta till. De anser 
att pedagoger ska våga släppa kontrollen (Johannesen & Sandvik, 2012) och det är centralt att 
inta ett barns perspektiv menar Eriksson (2014). Vi anser dock att det är en stor utmaning för 
oss pedagoger då det inte alltid är lätt att inta barns perspektiv utan vi ofta tolkar vad barnen 
säger och gör vilket leder till att vi ser utifrån barnperspektivet och inte utifrån barnens 
perspektiv. Vi kan även inta vuxnas perspektiv där vi försöker ge barnen en känsla av kontroll, 
men i själva verket har vi andra avsikter, till exempel vid påklädning (Johansson, 2005). När vi 
vill att barnet ska ta på sig en tröja för att det är kallt. Vi tänker oss att vi på något sätt försöker 
intala oss själva att det är det bästa för barnet, men i några fall är det inte så. Att det är viktigt att 
inte barnets perspektiv i en sådan situation och att barnet själv får känna att det kanske inte blev 
som jag tänkt mig. Att jag kanske skulle behövt den där tröjan och att de får känna efter själva 
om de fryser eller inte. Det är en lärandesituation i sig att veta hur mycket kläder man behöver i 
olika väder.  
 
Pedagogerna berättar att det också gäller att se alla barnen, men att det kan krävas lite extra 
uppmärksamhet och peppande på de barn som är blyga, något som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2016) ser som en utmaning för pedagoger, att locka in de blyga barnen och ge dem 
möjlighet att utforska sin omvärld. Pedagogerna ger inte intrycket av att det ses som ett problem 
utan att de är väl medvetna om att barn är olika och tar för sig olika och utifrån det arbetar de 
aktivt med att alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. Eva uttrycker en önskan om att det 
skulle finnas mer personal, då det ger en större möjlighet till att göra barnen ännu mer delaktiga. 
Hon lyfter fram att ha tilltro till barnen, det är en viktig del i arbetet med delaktighet. Även fast 
pedagogerna vill att barnen alltid ska vara delaktiga, kommer rutiner och personalbrist emellan. 
Våra egna erfarenheter är det till exempel svårt att ha en fungerande verksamhet om barnen 
själva skulle välja när de ska till exempel äta lunch. En viktig del i verksamheten är att den är 
strukturerad och har fasta rutiner (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016), vilket både 
pedagogerna och vi tror att barnen mår bra av.  
 
Karlsson (2014) poängterar att det är viktigt att pedagoger är uppmärksamma på hur barnen 
inkluderar varandra och om något barn exkluderas från rummen och att pedagogerna då ger 
barnen rätta verktygen för att hantera dessa situationer. Pedagogerna på Solen har arbetat 
mycket med barnen om delaktighet och kompisrelationer. Tillsammans har de skapat regler för 
hur en kompis bör vara och som alla barnen godkänt och försöker agera efter. De har också 
kommit fram till att vissa av barnen mår bättre av mindre ramar för inflytande, i alla fall under 
en period. Mia förtydligar att alla individer har olika förutsättningar när det gäller delaktighet 
och inflytande. 
 
Alla tre pedagoger berör förskolans ledord som de arbetar efter. Eva förklarade djupare 
innebörden av dem och att de har 5 ledord där delaktighet är en av dem, vi ser att vissa av dem, 
till exempel delaktighet och utforskande, går att koppla till förskolans läroplan. 
Genomskinlighet är ett annat av deras ledord och det visar sig när de har ett väldigt öppet klimat 
på förskolan. Barnen får ofta gå till andra avdelningar och leka. Det tycker vi visar på en stark 
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tilltro till barnen, dock tror vi att det kan vara svårt att som vikarie veta vilka barn som hör till 
vilken avdelning. Men vi anser att tilltron till att barnen kan ta eget ansvar väger upp eventuella 
nackdelar som kan ses.   
 
Utformning av miljön 
Mia lyfte upp något tänkvärt, för att alla ska kunna vara delaktiga på sitt sätt krävs det att det 
skapas förutsättningar för det. Vilket kunde ses i hur den pedagogiska miljön utformats på alla 
tre avdelningar. Materialet var placerat i barnens nivå och det fanns ett stort utbud av olika 
aktiviteter och material. De hade skapat flera olika mötesplatser som användes av barnen. För 
att se barnens intresse så förklarar alla pedagogerna att de måste lyssna och se alla barn, vad de 
uttrycker intresse för men också vad de visar med kroppen, var leker barnen till exempel. Mia 
förklarade att det märks tydligt när barnen slutar leka i ett rum eller med vissa leksaker, de har 
tappat intresset och då måste pedagogerna tänka om i utformningen. Det är viktigt att tänka på 
att det inte räcker att bara möblera om en gång och sen tro att det är bra (Svensson, 2010), det 
krävs att pedagoger lyssnar och tar tillvara på barnens intressen då det väldigt ofta skiftar i vad 
barnen tycker är intressant och detta leder till att den pedagogiska miljön behöver förändras för 
att skapa de bästa förutsättningar för den barngrupp man har (Bjervås, 2003). Eva lyfter fram att 
utifrån barnens intresse och deras förändrade behov förändras miljön. Hon fortsätter med att 
förklara att de fångat upp barnens intresse och målat stenar, sedan fick barnen bestämma var 
materialet skulle få vara på avdelningen. Här fick de träna på demokrati, att lyssna på varandra 
och diskutera fram ett beslut tillsammans. Eva anser att demokrati i ett större perspektiv är en 
viktig del i arbetet med delaktighet. Hon tillägger att om barnen själva får vara med och 
bestämma var materialet ska vara någonstans är det lättare att hålla ordning, det är något som de 
har uppmärksammat i sitt arbete.  
 
Utformningen av miljön ska ge barnen möjlighet till inflytande över sin vardag. De ska få 
möjlighet att välja vad de vill leka och på vilka platser de vill leka på. Hur rummen möbleras, 
vilket material och vilka regler som finns för att få den bästa samvaron, påverkar barnens 
lärande (Sandberg, 2008). Alla de tre pedagogerna lyfter tydligt fram att i arbetet med 
delaktighet gäller det att barnen får mycket val och att de får välja själv vad de vill göra och leka 
med, vilket går att se som att de inte har en stark lärarkontroll som begränsar barnen, vilket 
Westerlund (2011) tog upp. Att allt material finns tillgängligt, så att barnen inte behöver fråga 
en pedagog om den får använda ett visst sorts material. Rummen ska ha stor möjlighet till 
barnens utveckling, genom skapandet och kreativiteten samt leken bidrar det till att barnen får 
lära och utveckla sig utifrån deras egna förutsättningar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2016). Den pedagogiska miljön bör utformas så att barnen har en inbjudande miljö där 
materialet är tillåtande och på barnens nivå (Johannesen & Sandvik, 2012; Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 2016).  
 
Gemensamt för de tre avdelningarna var att antingen så fanns det byggrum inredda på 
avdelningen eller så fanns bygg och konstruktionsmaterial i nära anslutning som barnen fritt 
kunde tillgå. Även olika typer av material att skapa och måla fanns tillgängligt för barnen. 
Precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver att byggrummet kräver ett eget 
utrymme och att material för skapande, som innehåller annat än bara kritor och papper, ska 
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finnas tillgängligt för barnen. Däremot så var det bara en av de tre avdelningarna där barnen fritt 
kunde plocka fram målarfärg utan att behöva be pedagogerna om hjälp. Även en 
musikanläggning och instrument, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2016), ska vara 
tillgänglig för att barnen ska kunna uttrycka sig i dans och rörelse men så var inte fallet på 
någon av avdelningarna. Sångpåsar hängde i sådan höjd att barnen fick be om att de skulle 
plockas fram, lika var det med stereon som var placerad på en hög hylla på varje avdelning. 
Gemensamt var också att majoriteten av allt material fanns tillgängligt för barnen och Johansson 
(2005) menar att ha materialet på barnens nivå bidrar till deras delaktighet genom att de själva 
kan plocka fram det material som de vill använda. Lika viktigt är det att pedagogerna 
uppmuntrar barnen att göra själva, vilket också uppmärksammades att pedagogerna uppmanade 
barnen till under observationerna.  
 
Barnens tankar om delaktighet och inflytande 

Alla barnen som vi intervjuade svarade direkt “fröknarna!” på frågan om vem eller vilka som 
bestämmer på förskolan. Barnen på stjärnan berättade om ett exempel där de hade skapat 
fladdermöss, vilket en pedagog hade bestämt men barnen berättade också att de tyckte att det 
var roligt så hon fick bestämma. Persson och Wiklund (2008) menar att det är meningslöst att 
arbeta med något om barnen inte är intresserade. Barnen berättade väldigt detaljerat hur de hade 
skapat fladdermössen vilket också visar på sambandet av att de tyckte att det var roligt och att 
de lär sig genom det.  
 
Barnen berättade om deras olika intressen men många var också gemensamma, som lego, att 
leka “mamma pappa barn” och pyssla och barnens intressen fanns alla tillgängliga på 
avdelningarna. Precis som både Emilsson (2003) och Johansson (2005) framhåller, att barnens 
intressen ska ligga till grunden för utformningen av miljön. Barnen berättade att de själva fick 
bestämma när och var de skulle leka, vilket de ges möjlighet till då materialet finns i deras nivå 
(Sandberg, 2008).  
 
Barnen på Solen hade många tankar om vad det tycker om på förskolan och de brukar ofta nyttja 
de flesta delarna på förskolan. De hade också åsikter om vad de vill vara delaktiga i, de ville till 
exempel bestämma om de vill gå över på de småbarnens sida. De berättade att också att de inte 
alltid fick bestämma om de ska gå ut eller inte, men lite tidigare så berättade ett av barnen att de 
fick bestämma om de vill gå ut på innergården. Barnen verkar alltså se det som två olika saker, 
att gå ut på stora gården kan de inte alltid bestämma över men att gå ut på innergården är sällan 
ett problem, varken från barnens perspektiv eller pedagogerna. Troligtvis handlar det om att till 
innergården har pedagogerna alltid en överblick tack vare de stora fönstren men också att andra 
pedagoger kan se ut från sina avdelningar. De berättade också att de inte får bestämma när de 
ska spela på Ipaden eller om de ska ha disco direkt på morgonen. Vilket från barnens synpunkt 
kan vara förståeligt att de vill göra då de går att tolka som att det är aktiviteter som är väldigt 
roliga. Men det måste också ses från pedagogernas synpunkt, att det finns rutiner som kan vara 
svåra att flytta på. Till exempel att de inte kan ha disco på morgonen då andra barn äter frukost 
på samma ställe. Barnen behöver också rutiner och fasta strukturer på förskolan (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2016) som att barnen inte kan spela på Ipaden hela tiden, när de vill. 
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Slutsatser/Diskussion 

 
Pedagogerna har varit väldigt tillmötesgående genom hela arbetet. De har varit välkomnande 
och stöttat oss genom att anpassa sig efter våra besök. Observationerna gav mycket i form av att 
se hur miljön är utformad men vi anser att de inte gav tillräckligt mycket till att verkligen se hur 
mycket de arbetar med delaktighet. En ramfaktor som påverkat till detta är tiden, men det fanns 
inte möjlighet för oss att sitta under längre perioder än vad vi gjorde. Intervjuerna tycker vi 
däremot gav väldigt mycket. Vi har fått inspiration och kunskap i hur man kan tänka kring vårt 
eget arbete med delaktighet och inflytande. Det märks att pedagogerna är engagerade och det 
smittar av sig på oss. Det kan vara svårt att se om de verkligen arbetar såsom de berättar i 
intervjun. Med hjälp av observationerna kan vi se en koppling mellan det pedagogerna säger och 
vad de gör i verksamheten. Barnintervjuer är alltid svårt att genomföra till viss del. Det kan ge 
blandade resultat och eftersom en av oss var ny påverkar det barnen vid intervjuerna. Valet av 
plats är viktigt för intervjun, att sitta ostört och på ett ställe där det inte finns mycket 
störmoment är ganska avgörande för en fungerande barnintervju.  
 
Slutsatsen är att barnens delaktighet och inflytande på förskolan är en central del för dessa 
pedagoger. Allt bildar en helhet, förskolans läroplan, barns delaktighet och hur miljön utformas, 
du kan inte ha det ena utan det andra. När pedagogerna arbetar med barnens delaktighet utgår de 
från delar i läroplanen och pedagogerna kan heller inte utforma miljön utan att göra barnen 
delaktiga. Vi har således uppnått vårt syfte att få en inblick i verksamheten på denna förskola 
och dessa pedagogers förhållningssätt till barns delaktighet och inflytande. För att tydliggöra 
våra frågor och det vi ville undersöka så delade vi upp resultatet och analysen utifrån våra 
frågeställningar, och de var följande; Hur arbetar pedagogerna, på denna förskola, för att göra 
barnen delaktiga och ge dem inflytande över sin vardag? Vad för tankar finns kring 
utformningen av inomhusmiljön på respektive avdelning kring delaktighet och inflytande? Vilka 
tankar har barnen kring sin egen delaktighet på förskolan? Vi anser att våra frågor besvarades på 
ett sätt från pedagogerna som var över förväntan.  
 
Pedagogerna arbetar med att hela tiden lyssna och observera barnen för att se vad de uttrycker 
och intresserar sig för och sedan reflekterar tillsammans för att kunna ta tillvara på de olika 
intresseområden. De arbetar för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga. 
De vill utmana och utveckla barnen i deras lärande utifrån det intressen som råder. Vi är överens 
om att vi tycker att pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt är något som vi vill sträva efter 
i vårt arbete som förskollärare. Deras sätt att förklara och deras engagemang inspirerar oss och 
vi har fått en inblick i barn delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och att det varken 
är så komplicerat eller problematiskt som en kan föreställa sig. Intervjuerna har gett oss nya 
tankar och praktiska verktyg för hur vi vill arbeta med delaktighet och inflytande. Något som vi 
fastnade mycket för var det som skedde vid samlingarna, att barnen fick delta på egna villkor. 
En del barn satte sig vid ett bord bredvid, något barn kunde kliva upp göra något annat även om 
de allra flesta satt på mattan och deltog. Samlingar är sådana tillfällen, utifrån våra erfarenheter, 
som kan skapa mycket stök och ibland bråk men inget sådant skedde där. Vi uppfattade det som 
en oskriven regel att barnen deltar om de vill och vill de inte så stör de inte de andra barnen och 
det fungerade! Pedagogerna visade att de trodde på barnens förmåga och att de kan ta ansvar 
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själva, både vid samlingen men också vid leken. Pedagogerna var väldigt tillåtande och det var 
ett öppet klimat på varje avdelning. Vid ett tillfälle lämnade pedagogerna avdelningen och gick 
ut i korridoren vilket gjorde att barnen blev ensamma kvar (dock befann vi oss i rummet) och 
även här fungerade det utan problem. Vi själva blev förvånade över det men sedan diskuterade 
vi med Eva som förklarade att barnen tidigt får lära sig om eget ansvar och att känna en sådan 
trygghet till miljön att det ska fungera att gå iväg för någon minut. Det fanns hela tiden en 
pedagog i närheten om något skulle ske men vi märkte att barnen då tog hjälp av varandra och 
diskuterade det som de höll på med. För oss som förskollärarstudenter var det fint att se ett 
sådant bra exempel på pedagogernas tilltro till barnen, som kompetenta personer som faktiskt 
kan ta eget ansvar. Men också att barnen har utvecklat ett sådant ansvarstagande och fortsatte 
med sin lek trots att det inte fanns pedagoger som höll koll på dem.  
 
Delaktighet och inflytande handlar inte bara om att barnen ska få bestämma och rösta utan om 
så mycket mer och vi har fått större förståelse och kunskap om det efter vår studie. Det är ett 
ständigt arbete som kräver reflektion och samtal med kollegor och barn, vilket pedagogerna 
också gör på denna förskola, ständigt. Utan reflektion och diskussion kan de inte utvecklas och 
komma vidare i arbetet. Vi tror att det hämmar både barnen och pedagogerna och alla stannar 
upp i sin utveckling och sitt lärande. För pedagoger kan också fortsätta att lära och utvecklas 
och mycket kan de ta lärdom av från barnen. Till exempel i projektarbeten, vi tror att det blir 
mycket mer lustfyllt att följa barnens intressen än att pedagogerna planerar upp allt. Precis som 
pedagogerna har gjort på denna förskola, de medgav att de kunde känna sig lite stressade över 
att barnen kanske inte är intresserade eller att projektet inte går att utveckla vidare men i 
slutändan så löste det sig alltid.  
 
Det kan vara svårt att förstå att möbleringen på en avdelning ha en sådan stor påverkan på 
barnens lärande och klimatet i gruppen men som både litteraturen och pedagogerna har tagit upp 
så fungerar miljön som en tredje pedagog. Hur ett bord placeras eller vilket material som finns i 
ett rum kan göra väldigt stor skillnad för en barngrupp. Vi kunde se vikten av att möblera om på 
avdelningarna och att observera barnen för att se vad de leker och hur de leker och på så vis 
kunna förändra miljön så att den tillfredsställer barnens behov. Detta sker flera gånger på ett 
läsår eftersom barnens intressen förändras hela tiden och de behöver utmanas. För att vi ska 
kunna skapa de bästa förutsättningarna för barnen krävs det mycket reflektion med kollegor och 
med barn för att de ska utmanas i sitt lärande. När barnen själva får fundera och förklara vad 
som intresserar dem och vad de skulle kunna tänkas vilja utforska och leka med, hjälper denna 
reflektion till att utmana och utveckla barnens lärande. Samtidigt är det viktigt med att förstå att 
delaktighet och inflytande ser olika ut för alla barn. Alla barn har olika behov och här är det 
viktigt att observera barnen för att se hur stor ram med delaktighet som varje individ behöver. 
Här ser vi en utmaning i att samtidigt göra en förskola för alla, men att alla barn kanske inte 
klarar av att få bestämma i en sådan stor skala. En del barn dominerar över andra barn och dessa 
mer tillbakadragna barn kanske inte får chans till att uttrycka sina åsikter och tankar lika mycket 
som de dominerande barnen. En stor utmaning är också att inte tvinga de mer blyga och 
tillbakadragna barnen till att göra något som de inte vill göra, utan mer vara där som ett stöd 
hela vägen tills de känner en trygghet i att testa på något nytt. Vikten av att arbeta med att allas 
åsikter är lika mycket värda, än fast de ser olika ut, är en otrolig viktigt del i verksamheten 
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tycker vi. Att lyssna på varandra och visa respekt, är en stor del i arbetet med delaktighet och 
inflytande, då det är en viktig aspekt för ett fungerande samhälle.   
 
Förskolan har 5 stycken ledord som verksamheten arbetar utefter. Ett av dem är delaktighet, där 
barn, pedagoger samt vårdnadshavare ska känna att de är delaktiga i förskolans verksamhet. Det 
viktigaste som ledordet berör är att alla avdelningar är delaktiga i hur de andra arbetar på sina 
avdelningar. Under våra intervjuer lyfter alla pedagoger upp delaktighet som ett ledord, vilket vi 
tolkar att det är något som är betydelsefullt i deras arbete 
 
Pedagogerna har ett strävansvärt förhållningssätt och arbetssätt när det gäller arbetet med 
delaktighet och inflytande, dock märkte vi att efter barnintervjuerna tycker alla barnen att det är 
pedagogerna som bestämmer på förskolan. Till exempel att det är pedagogerna som bestämmer 
att alla ska gå ut. Vilket pedagogerna förklarade i intervjuerna att de strävade efter att barnen 
själva skulle få möjlighet att välja om de ville vara inne eller ute så ofta som det går. Barnen 
uttryckte också att det var pedagogerna som bestämde vad de skulle göra, till exempel med 
fladdermössen. Barnen hade också åsikter om att de i leken fick bestämma, vad de skulle leka 
och var de skulle leka. Barnen uttryckte att det var pedagogerna som bestämmer på förskolan, 
men samtidigt berättade de att de själva får vara med och bestämma vid vissa tillfällen, till 
exempel om de vill gå ut till innergården. En grupp barn berättade dock att de inte fick 
bestämma när de ska gå ut för att sedan berätta att de fick bestämma om de vill gå ut på 
förskolans innergård. Deras uppfattning om hur de får bestämma går alltså lite emot varandra, 
kan det bero på att när de inte får bestämma så ser dem det som en form av motgång men att de 
får bestämma om de vill gå ut på innergården är något som ses som en frihet och möjlighet? Att 
de inte kan se sambanden och kanske inte har fått den förståelsen för att vid vissa tillfällen 
fungerar det inte för verksamheten att de ska stanna inne eller gå ut. Pedagoger ska hela tiden ta 
barnens perspektiv men i detta fall är det ganska tydligt att barnen inte har möjlighet eller har 
utvecklat den kompetensen att inta pedagogernas perspektiv. Barn är väldigt jag-centrerade och 
ser mestadels utifrån sig själva och vill att deras behov ska tillgodoses.  
 
Vi uppfattar det som att barnen är medveten om att de får vara med och bestämma ibland. Dock 
tror vi inte att de är medvetna om hur mycket de egentligen är med och påverkar utformningen 
på förskolan. För pedagogerna handlar det om så mycket mer än att bestämma, det handlar om 
en gemenskap i gruppen att lyssna på varandra och ta andras åsikter på allvar. Barnen känner att 
de inte är med och bestämmer under dagen på förskolan, hur kan det komma sig när 
pedagogerna värnar och arbetar mycket med delaktighet och inflytande? Kan det bero på att det 
är en sådan självklar del i arbetet för pedagogerna, att de inte har reflekterat över att barnen inte 
har samma medvetenhet. Eller att barnen inte har reflekterat och bildat sig en uppfattning om att 
de kan vara med och påverka på förskolan? Det märks också skillnad i ålder på barnen hur 
medvetna de är. De yngsta barnen, 3-4 år, har väldigt liten uppfattning om vad det innebär med 
delaktighet. Medan de äldsta barnen var medvetna, till en viss grad, att de har möjlighet att 
påverka anser de ändå i slutändan att de är pedagogerna som bestämmer.  
 
Här tänker vi oss att barn och pedagoger har olika syn på vad delaktighet är och vad barnen 
egentligen får vara med och bestämma om. Barnen har inte samma syn som pedagogerna i det, 
som vi ser det, stora arbetet med delaktighet och inflytande. Kan det bero på att vuxna och barn 
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har olika syn på vad delaktighet betyder? Eller beror det på att barnen inte är medveten om att 
de är med och bestämmer i vissa situationer under dagen? Eftersom att delaktighet är ett sådan 
abstrakt ord för vuxna, hur ska vi kunna göra barnen ännu mer medvetna om vad det betyder när 
vuxna tolkar och arbetar med ämnet olika? Det vi känner i efterhand är att vi kunde ha 
diskuterat med pedagogerna hur de gör barnen medveten om vad delaktighet och inflytande 
betyder för dem. Vi kan se att pedagogerna arbetar med att göra barnen delaktiga i deras egen 
vardag. Men arbetar de aktivt med att göra barnen medvetna om att de får möjlighet till att vara 
delaktig i en större utsträckning än att bara välja mellan två förslag och hur barnen kan påverka 
sin egen vardag på förskolan? Som förslag på eventuell vidare forskning så anser vi att det 
behövs undersökas hur pedagoger gör barnen medvetna om hur mycket de är delaktiga i 
förskolan och hur mycket de egentligen får vara med och bestämma.  
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Bilagor 
 
Informationsbrev 
 
Hej alla Vårdnadshavare på förskolan Solbacken! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet. Vi heter Sofia Sandström och Sara Swanström och vi läser vår 
sista termin på förskollärarprogrammet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vi skriver om barns 
delaktighet i förskolan och pedagogernas syn på det. Sara har gjort sin praktik på Solbacken vid tre 
tillfällen under åren så hon har lärt känna barnen vid dessa tillfällen. 
 
Vårt examensarbete grundar sig på observationer på förskolan, som vi ska göra här på Solbacken. Vi 
kommer även intervjua några pedagoger för att få en djupare inblick. Om tiden finns har vi tänkt 
intervjua några av barnen också för att få deras uppfattning om ämnet. Vi vill undersöka barnens 
delaktighet i förskolan för att vi tycker det är intressant, lärorikt och framförallt för att det är viktig del i 
den pedagogiska verksamheten.  
Vår sammanställning och slutliga examensarbete kommer att publiceras på en portal som heter DiVA, 
där alla högskolor publicerar studenternas examensarbeten och även forskningsartiklar.   
 
Allting kommer självklart vara anonymt och vi kommer skriva examensarbetet på ett sätt som gör att 
ingen deltagare kommer kunna identifieras. Vi kommer inte använda några bilder och inspelningar och 
anteckningar kommer att raderas efter att arbetet har slutförts.  
 
Vi behöver ett godkännande av Vårdnadshavare för att veta vilka barn som eventuellt kan medverka i en 
intervju innan vi påbörjar vår undersökning. Barnen kommer själva också få bestämma om dem vill delta 
i en intervju eller inte och de kommer även kunna välja att inte fortsätta sitt deltagande vid påbörjad 
intervju.  
 
 
Meddela gärna förskolan så fort som möjligt hur ni ställer er till frågan. 
Vi tänkte komma igång med våra observationer och intervjuer under v. 41. 
 
 
 
Tack på förhand!  
 
 
Sara 
073-0770970,  
saraswanstrom@hotmail.se  
 
Sofia 
070-5868719 
sofiaasandstrom@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:saraswanstrom@hotmail.se
mailto:sofiaasandstrom@gmail.com


Sofia Sandström, Sara Swanström 
Ht 2016 
Examensarbete, 7,5 hp 
Förskollärarprogrammet, 350 hp  34  

 
 
Intervjuguide 
 

Intervjufrågor till pedagogerna 
 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
2. Har du arbetat på andra förskolor? 
 
3. Vad innebär barns delaktighet och inflytande för dig? 
 

Berätta hur du ser på barns inflytande och dess påverkan för barns lärande. 
Hur ger ni barnen möjlighet till att påverka sitt eget lärande? 

 
4. Berätta om dina tankar kring att göra barnen delaktiga och ha inflytande över sin vardag. 
 

Upplever du att det känns svårt att göra barnen delaktiga? 

Hur ger du barnen möjlighet att vara med och påverka sin vardag? 
 
5. Hur diskuterar ni barnens delaktighet och inflytande i arbetslaget?  
 
6. Hur tänker ni när ni utformar inomhusmiljön på förskolan? 
 

Hur kopplar ni utformningen av inomhusmiljön till läroplanen? 
 

Hur ofta förändrar ni i inomhusmiljön? 
 

Hur förankrar ni läroplanen i er verksamhet? Kan du ge ett exempel på en tydlig  
koppling mellan läroplanen och verksamheten/miljön? 

 
7. På vilket sätt tas barnens intressen och åsikter in i verksamheten? 
 

Vad utgår ni ifrån när ni planerar inför ett temaarbete? 
 Hur tar ni vara på barnens spontana tankar i verksamheten? Tex ett intresse de  

uttrycker eller något som dyker upp som de funderar över. 
 
8. Kan du berätta om situationer där barnen inte har möjlighet till delaktighet och inflytande. 
 
9. Berätta om hur du ser på balansen mellan att barnen ges möjlighet att vara med och 
bestämma samtidigt som att styrdokument och planeringar ska följas.  
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Observationsunderlag 
 

Vad vill vi undersöka? 
 
Pedagogernas syn på delaktighet och inflytande för barnen och hur de använder läroplanen i 
praktiken. 
 

Hur involverar pedagogerna barnen  i 
vardagliga beslut? Tex vad de ska göra under 
dagen. 
Hur involverar pedagogerna barnen i vardagliga 
situationer? Tex. dukning, matsituationer osv. 

 

Diskuterar pedagogerna barnens delaktighet 
under dagen? 

 

Kan vi se kopplingar mellan pedagogernas 
arbete och läroplanen? 

 

Finns det spontana situationer där pedagogerna 
erbjuder barnen möjlighet till delaktighet och 
inflytande? 

 
 

I vilka situationer får barnen vara med och  
fatta beslut under dagen?  

 
 

Nekas barnen delaktighet och inflytande under 
dagen?  

 

Visar barnen att de vill vara med och påverkar 
vad som händer under dagen? Tar barnen egna 
initiativ till inflytande under dagen? Tex frågar 
om olika material eller aktiviteter. 

 

Hur ser vi att pedagogerna tar vara på  
barnens intressen och åsikter? 

 

Miljön 

Hur ser inomhusmiljön ut på avdelningen?   

Hur lättillgängligt är allt material?  

Vad erbjuds barnen att göra under dagen?  

Ser vi något i inomhusmiljön som  
hämmar barnens delaktighet och inflytande?  
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