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Sammanfattning 

I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken.  

I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur 

dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt 

inflytande över sin vardag. Studien belyser hur dessa maktstrukturer och dominerande 

diskurser kan rubbas genom att inta ett barnperspektiv. För detta syfte genomfördes den 

kvalitativa studien på tre olika avdelningar och förskolor och med barn mellan 1–5 år där 

både intervju av en förskollärare och observation av en samlingssituation genomfördes. 

Resultatet pekar på att förskollärares förhållningssätt, de normerande praktikerna påverkar 

barnens möjligheter till delaktighet och inflytande samt att yttre faktorer som 

personalbortfall, tidspress och stora barngrupper utgör hinder för att utföra det demokratiska 

uppdraget som framhålls i förskolans läroplan. En övergripande slutsats som kan dras 

utifrån arbetet är att barns delaktighet generellt är inskränkt. 
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Inledning  

I FN:s barnkonvention artikel 12 (Sverige) framgår barns rättigheter att uttrycka sin mening 

i det som berör barnet, få sina åsikter hörda och respekterade. I en utredning av 

Utbildningsdepartementet (Ds 2003:46) beskrivs på liknande sätt barns inflytande som en 

mänsklig rättighet. Samtidigt visar det sig i utredningen finnas föreställningar bland 

pedagoger i förskolan att barnen är för små för att kunna eller vilja påverka verksamhetens 

utformning. Utbildningsdepartementets utredning betonar också att barnets ålder och 

mognad ska beaktas vilket ger tolkningsutrymme åt förskollärarna. Att pedagoger tycker 

sig veta vad barnen vill och att barnen kan få inflytande genom de vuxna kan dock ses som 

problematisk i förhållande till förskolans uppdrag. Anette Emilson (2008) lektor vid 

Linnéuniversitetet tar upp i sin avhandling att pedagoger i linje med FN:s Barnkonvention 

har ett ansvar att försöka se barnets perspektiv. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 

formuleras att verksamheten ska reflektera de värden och rättigheter som FN:s konvention 

om barns rättigheter uttrycker. Enligt läroplanen ska barns utbildning utgå från en 

bedömning av vad som är barnets bästa. Förskolan ska också ge barn möjligheter 

till delaktighet, inflytande och vetskap om sina rättigheter. Utifrån vår verksamhetsförlagda 

utbildning inom förskolan har vi sett situationer och känt att “osynliga lagar” ibland gäller, 

vilket leder till att barnets röst inte blir hörd eller uppmärksammad. Som blivande 

förskollärare tycker vi att det är av stor vikt att barns rättigheter och barns röst efterlevs i 

förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen och andra styrdokument, forskning och 

Barnkonventionen. Mot denna bakgrund vill vi i det här examensarbetet belysa vilket reellt 

inflytande barn kan ha i förskolans verksamhet och hur några förskollärare ställer sig till 

detta. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att erhålla fördjupad kunskap om förskollärares 

föreställningar om vad barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet kan 

innebära.  

Syftet bottnar i följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattas begreppen delaktighet och inflytande av några förskollärare i det här 

examensarbetet? 

2. Hur arbetar förskollärarna med delaktighet och inflytande i praktiken?  
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Teoretiska ramverk och centrala begrepp 

För att förstå och tolka informanternas perspektiv på förskolans uppdrag och deras 

erfarenheter i praktiken av att ge barn en grundförståelse för demokrati, har vi valt att bygga 

vårt examensarbete på ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i kommunikationen mellan 

förskollärare och barn samt traditionella utvecklingspsykologiska perspektiv på barn i 

förskolan. De centrala begreppen barnperspektiv, normerande diskurser och normerande 

praktiker, makt och delaktighet som vi utgått ifrån definieras efter genomgången av 

teoretiska ramverk och utvecklas ytterligare i avsnittet områdesöversikt.  

Kommunikation mellan förskollärare och barn 

Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson (2012) seniorforskare vid Göteborgs 

universitet beskriver i sin vetenskapliga artikel ett kommunikationsteoretiskt perspektiv 

som används för att förstå och tolka kommunikationen mellan förskollärare och barn. 

Författarna framställer strategiskt handlande som mål- och framgångsorienterat, där 

intentionen är att uppnå särskilda syften och mål. Detta menar författarna leder till att 

relationen mellan kommunikationsparterna blir starkt asymmetrisk och av subjekt-objekt-

karaktär, då ena parten utnyttjar den andra i kommunikationen för att nå måluppfyllelse och 

således framgång. Kommunikativt handlande däremot, menar författarna är 

förståelseorienterat. Där är intentionen bakom själva handlandet att 

kommunikationsparterna ska nå konsensus, ömsesidighet och förståelse. Emilson och 

Pramling Samuelsson förklarar att detta leder till att relationen mellan de kommunicerande 

blir av symmetrisk och intersubjektiv karaktär, alltså subjekt-subjekt. Vidare betonar de att 

det kan vara problematiskt att prata om symmetri i kommunikationen när det gäller 

förskollärare-barn, eftersom den kommunikationen med nödvändighet måste betyda något 

annat än att båda kommunikationsparterna är totalt jämställda i form av exempelvis 

erfarenhet, kunskap och makt. I pedagogiska situationer framhåller författarna att symmetri 

därför måste luta sig på andra grunder. Den fundamentala idén om alla människors lika 

värde menar Emilson och Pramling Samuelsson skulle kunna utgöra en sådan grund. I 

praktiken skulle det innebära att alla parter som är involverade i kommunikationen har lika 

möjligheter att delta och uttrycka sig.  

Emilson (2008) använder sig av samma kommunikationsteoretiska perspektiv i sin 

avhandling. Hon urskiljer tre centrala kvaliteter i kommunikationen – förskollärares 

förmåga att närma sig barns perspektiv, emotionell närvaro och lekfullhet. Dessa krävs för 

att dialogen mellan förskollärare och barn ska framstå som kommunikativt handlande. I 

hennes studie synliggjordes att när ett samtal innefattas av de tre kvaliteterna rubbades 

befintliga hierarkiska maktstrukturer som fanns mellan vuxna och barn. Det blev då möjligt 

för de båda kommunikationsparterna att förenas i samförstånd och ömsesidighet. Viktiga 

aspekter kring lärares inställning när det gäller kommunikationshandlingar, för att det ska 

utgå från barns perspektiv, är utöver det Emilson (2008) tidigare nämnt, intresse och hänsyn 

till hur barnen själva förstår och upplever sin omvärld. Genom att närma sig barns 

perspektiv är syftet att den vuxne ska försöka förstå sig på det barnet ger uttryck för 

(Emilson, 2008). Sammantaget betonar författaren att förståelse för barns perspektiv 

handlar om att utgå från barnens funderingar, upplevelser och avsikter, ett så kallat 

fenomenologiskt perspektiv. 
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Traditionella utvecklingspsykologiska perspektiv på barn i förskolan 

Ann Åberg förskollärare och pedagogisk ledare och Hillevi Lenz Taguchi (2005) lektor på 

lärarhögskolan i Stockholm beskriver hur utvecklingspsykologiska teorier alltsedan den 

svenska förskolans tillkomst på 1960-talet legat till grund för förskolans teori och praktik, 

och som traditionellt tillämpats vid observationer av barn i förskolan. Detta för att 

synliggöra barnets brister och avvikelser från det normala för att kunna sätta in stödinsatser 

som ska hjälpa barnen att utvecklas i enlighet med “normalkurvan, dvs. det sanna barnet” 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 47). Detta fokus på barns brister och avvikelser har enligt 

författarna länge dominerat den pedagogiska praktiken. 

Leif Askland pensionerad universitetslektor i pedagogik och Svein Ole Sataøen (2014) 

docent i pedagogik vid Høgskulen på Vestlandet i Norge förklarar att de psykologiska 

teorierna haft ansenlig makt i fråga om att definiera vad som räknas som kunskap inom det 

sedan länge dominerande pedagogiska- och psykologiska fältet, alltså vad som räknas som 

sant och osant. Inom pedagogiken har man enligt författarna skapat sig en slags pedagogisk 

självförståelse runt fastställda auktoritära tolkningar om barns utveckling, men som det i 

praktiken funnits en del oenigheter om. Askland och Sataøen (2014) beskriver att trots de 

konflikter som existerat så har det ändå funnits en förenad och grundlig “syn” på barn och 

den relation som vuxna och barn inom förskolan skapar. De påpekar att 

utvecklingspsykologin har skapat kartan gällande barns utveckling. Detta genom att 

exempelvis hävda att små barn inte kan inta andras perspektiv och att de är egocentriska. 

Men författarna beskriver att sådana kategoriseringar ofta börjar leva ett eget liv, det vill 

säga att de blir normaliseringar som talar om för oss hur “det vanliga barnet” är (Askland 

& Sataøen, 2014, s.31). 

Barnperspektiv 

Barnperspektiv beskrivs i en statlig utredning (SOU 2010:66) som ett begrepp som handlar 

om viljan att ta tillvara barns förutsättningar och att agera utifrån det som är mest 

fördelaktigt för barnen och det gäller både inom forskning och politiken. För att 

maktordningar som finns mellan lärare och barn ska ge vika, menar Emilson (2008) i sin 

avhandling att det krävs att läraren visar sympati, ger positiv förstärkning och gehör för 

barnens försök till kommunikation, med andra ord, emotionell närvaro. Emilson (2008) ger 

ett exempel på att emotionell närvaro kan visa sig i att lärarna ger barnen gensvar i form av 

bekräftelse som i tur leder till att barnen får bli sedda och hörda. Detta betecknas ibland med 

begreppet intersubjektiva yttringar. Den hierarki och så kallade maktordning som finns 

mellan barn och förskollärare kan enligt Emilson (2008) rubbas om läraren närmar sig 

barnens perspektiv, är lekfull och närvarar emotionellt. Men det krävs också att lärare vågar 

släppa på att ha kontroll över samtalet. Det kan leda till att lärarna undgår de normativa 

diskurserna som existerar i förskolan. Dessa är till exempel hur vi ser på barn, vad som 

anses okej att göra och inte göra (Emilson, 2008; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Emilson 

och Pramling Samuelsson (2012) beskriver i sin vetenskapliga artikel att barn lägger märke 

till de förväntningar förskollärarna har på dem och uppfyller dem. De förklarar det som att 

barnen “vet” vilka förväntningar de har på sig och att de ständigt gör vad de kan för att leva 

upp till dessa för att behaga personalen och få någon form av bekräftelse (Emilson & 

Pramling Samuelsson, 2012). Eva Johansson (2011) lektor vid Universitetet i Stavanger, 

Norge poängterar i en kunskapsöversikt från Skolverket att de förväntningar förskollärare 
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har på barnen krockar eftersom de ska kunna samspela med varandra samtidigt som det 

finns en syn om att barnen inte går att diskutera med. 

Normerande diskurser och en normerande praktik 

Förskolan och skolan är en plats där normer skapas om vad som är rätt och fel genom regler 

och gränssättningar (SOU, 2010:66). En betydelsefull norm är att barn ska få delta i beslut 

som rör deras vardag. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att den “fantasi” (s. 46) 

som utgör det vi ser som det normala barnet/idealbarnet är det som de med ett teoretiskt 

begrepp kallar för den dominerande diskursen. Författarna förklarar att den dominerande 

diskursen hänger samman med vad som i praktiken äger rum i verksamheten och som anses 

“normalt”. Vilket Åberg och Lenz Taguchi uttrycker som att de dominerande diskurserna 

är det som utgör vad som blir den normerande praktiken. De betonar samtidigt att den 

dominerande diskursen hela tiden är under förändring och ständigt utmanas. Ett konkret 

exempel på en normerande praktik kan vara när förskollärare med kroppsspråk eller verbalt 

styr hur barnen bör uttrycka sig och/eller agera. Åberg och Lenz Taguchi pekar också på att 

det inte är ovanligt med ihärdiga motstånd till förändring varför det ofta är svårt för 

pedagoger och lärare att göra praktik på annat sätt än det förgivettagna. 

Makt och delaktighet 

Klara Dolk (2013) lektor vid Stockholms universitet poängterar i sin avhandling att vuxnas 

beslut påverkar barn, men att barn oftast inte kan påverka besluten. Emilson menar på att 

barnen är bundna till pedagogernas “goda vilja” (Emilson, 2008, s.94). Enligt Johansson 

(2011) handlar begreppet delaktighet i den pedagogiska verksamheten om att barn ska ges 

möjlighet till aktivt deltagande i relation- och normskapande aktiviteter och kunna påverka 

ramarna för förskolan. Att använda ett analyserande synsätt när fokus läggs på delaktighet 

i förskolan kan ge barn och vuxna chansen att få påverka vilka åsikter som är okej, vem som 

får komma till tals för att medverka till förändringar men även vad det finns för möjligheter 

att säga emot (Johansson, 2011). 

Johansson (2011) belyser att barn påverkas av den atmosfär de vistas i. Med atmosfär i detta 

sammanhang menas platser där barn vistas som är ordnade av vuxna, med exempelvis regler 

för vad som är okej att göra eller inte. Johansson beskriver att man kan dela in förskolans 

atmosfär i tre olika fack. Dessa är “samspelande-”, “instabil-” och “kontrollerande 

atmosfär” (Johansson, 2011, s. 24). Författaren beskriver den samspelande atmosfären som 

mest gynnsam för barnens möjlighet till delaktighet och inflytande, eftersom det är högt i 

tak och pedagogerna uppmuntrar barnens utforskande.  
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Områdesöversikt 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning, styrdokument och litteratur som 

behandlar rutiner och anpassning, maktstrukturer i förskolans verksamhet, 

verksamhetsutveckling samt barns delaktighet och inflytande. Under dessa rubriker 

fördjupas även de centrala begreppen ytterligare. 

Läroplan för förskolan 

I förskolans läroplan står det tydligt att verksamheten ska innefattas av ett demokratiarbete 

som handlar om att ge barn delaktighet och inflytande (Skolverket, 2018). Det arbete samt 

den planering som utförs i förskolan men även miljöns utformning ska ta sin utgångspunkt 

i barns intressen och behov som de visar och uttrycker. Utöver detta framhåller läroplanen 

att barn ska lära sig ta ansvar för miljön och hur deras beteende kan påverka andra.  De ska 

även ges de villkor som behövs för att utvecklas utifrån läroplanens mål (Skolverket, 2018). 

Alla barn ska ges förutsättningar att utveckla förmåga och intresse att uttrycka sina åsikter 

och funderingar så att de får möjlighet att påverka sin vardag. Läroplanen lyfter även fram 

att det är förskollärarnas uppdrag att se till så att varje barn får ett reellt inflytande över både 

utbildningens innehåll och arbetsmetoder. Utöver detta finns även riktlinjer som framhåller 

arbetslagets ansvar när det gäller att gynna barnens förmåga att utöva inflytande över sin 

egen utbildning samt att vara delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2018). Förskollärares 

personliga synsätt påverkar hur de tolkar läroplanen, vilket gör att det finns risk för att deras 

egna värderingar inte ligger i linje med politiska styrdokument (Emilson, 2008).   

Rutiner och anpassning 

Enligt Emilson (2008) skolas förskolebarn till social lydnad genom systematisk 

disciplinering. Hon hänvisar till en studie från Australien som visar att förskollärare ser 

disciplin och likformighet kring den struktur och regler som finns, vara av stor vikt. Med 

detta menas att dagsrutiner, tid, arbetsuppgifter och aktiviteter är det som styr förskolan, 

vilket gör att en anpassningspedagogik uppstår (Emilson, 2008). Författaren menar att det 

regelverk som gäller för förskolan är utan ansikte och personlighetslös. Dessa strukturer 

samt regler kan därför leda till att personalen i varje förskola blir mindre delaktiga i att 

utforma förhållningssätt och andra bestämmelser för den egna verksamheten. Hon hänvisar 

till studier som visar att lydnaden utöver att vara “ansiktslös och opersonlig” (Emilson, 

2008, s.32), är omöjlig att se. 

Vidare skriver Emilson (2008) att om fokus läggs på barnet och man ser varje barn som 

medkonstruktör av både sin identitet och kunnande, men också som ett unikt, sakkunnigt 

och självständigt subjekt så frångår man den bild som vuxna har om att barnet är en viljelös 

mottagare. En osynlig reglering tar sin riktning mot barnens självkontroll. Med detta menas 

att synen på barn är att de är självständiga och ansvarstagande individer som genom 

uppfostran samt information, gör rätt för att barnet själv vill det. Den osynliga regleringen 

baseras på forskning inom utvecklingspsykologin kring vad som anses vara normalt eller 

onormalt angående barns utveckling (Emilson, 2008). På grund av detta blir förskolan ett 

maktverktyg för att normalisera, där man tar för givet barns adaption, exempelvis när barnen 

följer regler ses det som positivt för lärarna. 



 

6 

 

Maktstrukturer i förskolans verksamhet 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) frågar sig vem eller vad det egentligen är som har makt 

över den pedagogiska praktiken. När pedagoger får frågan svarar de ofta att 

förskolecheferna, förvaltningen och politikerna är de som innehar eller äger makten och att 

de som pedagoger konstant underkastas de nya villkor för verksamheten såsom nya regler 

och besparingskrav. Detta menar författarna är ett helt sant svar och att sådan strukturell 

makt bygger på en samhällelig besluts- och genomförandehierarki som är reellt kännbart 

för den svenska förskolepraktiken. Vidare förklarar författarna att trots detta innebär den 

strukturella makten inte bara att verksamheten är underkastad och till följd av detta offer för 

föränderliga och skiftande politiska beslut, utan att den också kan påverkas och varieras av 

exempelvis föräldrar och pedagogerna själva genom det demokratiska systemets val och 

beslutsordningar som existerar. Därför menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det är av 

största vikt att som pedagog i förskolan ofta ta sig tid att fundera över varför verksamheten 

finns och hur det samhälleliga uppdraget utförs. Författarna framhåller att uppdraget 

inkluderar målsättningar om att fostra barn till ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt, 

vilket är utskrivet på ett mycket abstrakt sätt. Ändå är det inte den strukturella och politiska 

makten som författarna i första hand tänker på i sammanhanget utan vill istället lägga fokus 

på hur pedagoger för det mesta helt utan vetskap verkställer, genomför och anordnar eller 

som författaren betonar, producerar makt. I enlighet med de föreställningar vi har om hur 

ett barn ska vara och är så producerar vi makt. De menar därför att det innebär att 

pedagogerna är de som står barnen närmast och att det är de som har allra mest makt i en 

förskola (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). 

Vidare påpekar även Åberg och Lenz Taguchi (2005) att materialen och dess organisering 

i hyllor/på bord, samt hur dessa tillåts användas enligt olika tidsregleringar och scheman 

som planerats av pedagogerna, producerar makt. Leken menar Emilson (2008) är en annan 

faktor som pedagogerna kan använda för att rikta barnens uppmärksamhet på det de vill att 

barnen ska fokusera på och lära sig och som anses betydelsefullt för barnets fortsatta 

uppväxt. På detta sätt styrs barnen även bort från det de egentligen vill göra men som 

pedagogerna anser är oönskvärt (Emilson, 2008).  

Lars Dencik (1995) senior professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitetet i Danmark 

tar upp att barn måste förstås som levande subjekt som alltid interagerar med sin omvärld. 

Emilson (2008) skriver att en möjlig utväg från de maktstrukturer som finns mellan 

förskolans vuxna och barn är om fostransuppdraget bygger mer på samspel mellan 

förskolans pedagoger och barn, som då betraktas som subjekt. Då kan en maktutjämning 

uppstå som utmärks av intersubjektivitet, dvs att den vuxne i samspel med barn strävar efter 

att förstå barnets agerande (Emilson, 2008). 

Verksamhetsutveckling 

Johansson (2011) beskriver att det finns delade åsikter kring synen på vilka förändringar 

som skett i förskolan sedan 1990-talet. Den ena synen är att det skett omställningar, 

minskning av hjälpmedel och tidsbrist. Det andra synsättet är att dessa förändringar lett till 

nya prövningar, lärdomar och delaktighet. Johansson påminner om att samtidigt som 

besparingar görs inom förskolan så har förskollärare fått fler administrativa arbetsuppgifter. 

Till detta har antal barn per grupp ökat samtidigt som en del tjänster som rör verksamheten 
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stramats åt. De arbetslag Johansson utgått från i sin studie påpekar att de inte kan verka mot 

strävansmålen just på grund av stor arbetsbörda. Rubbningarna med minskad personalstyrka 

och påslaget med ökad administration har lett till att personalen känner stress på grund av 

tidsbrist, parallellt med ökade krav på förskolan generellt. Detta till följd av förskolans nya 

läroplan som reviderades 2010 och delvis nya regelverk vilket medför tryck på 

verksamhetsutveckling. En aktuell förändring som enligt författaren kan uppfattas som 

positiv av förskollärare är att verksamhetsutvecklingen bidragit till att arbetslaget tycker sig 

ha fått mer inflytande över pengafrågor. En annan positiv följd menar Johansson är att 

arbetslaget reflekterar och samtalar mer kring frågor som rör pedagogiken och har ett nytt 

synsätt på verksamheten. Sammantaget betyder dock bristen på tid, högt barnantal i 

grupperna och underskott av personal stora svårigheter i förskollärarnas arbete, påvisar 

författaren. Som tidigare framgått, påverkar antalet barn och aktiviteter med tidsramar att 

förhålla sig till, förskolans klimat och pedagogers förhållningssätt (Johansson, 2011). 

Barns delaktighet och inflytande 

När det gäller delaktighet och inflytande, anger förskolans läroplan (Skolverket, 2018) att 

förskolans utbildning ska ge barnen en grundförståelse för demokrati. Nina Johannesen 

førsteamanuensis och Ninni Sandvik (2009) professor vid Høgskolen i Østfold, Norge 

betonar att en viktig diskussion kring förskolans demokratiarbete och barns rätt till 

delaktighet och inflytande har rört sig om individens vilja i motsättning till gemenskap. 

Detta kan hänga ihop med en befintlig tradition av att prata om medbestämmande i 

sammanhanget. Författarna konstaterar att diskussioner kring ämnet delaktighet och 

inflytande ofta landar i vem som ska bestämma vad. Samtidigt påpekar de att begreppet 

delaktighet och inflytande ger en viktig differentiering i förhållande till begreppet 

deltagande. Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att detta är viktigt eftersom 

meningsutbytet i många förskolor handlat om just barns medbestämmande. Vidare belyser 

de att begreppet delaktighet och inflytande ofta är bundet till ytterligare ett komplicerat 

begrepp, demokrati. 

I förskolan menar författarna att det finns uppfattningar om att delaktighet och inflytande 

innebär att barnen ska få vara delaktiga i att ta beslut, få vara med och bestämma och att 

detta är nära sammanbundet med att välja. Att man har rätt till delaktighet och inflytande 

förklarar Johannesen och Sandvik (2009) handlar inte om att bestämma utan något långt 

mycket mer. Alla är vi del av en gemenskap belyser författarna och det krävs att vi visar 

respekt och att inkludera oavsett inställning och åsikt. Det handlar om människors samspel, 

hur vi lyssnar till varandra och respekterar våra medmänniskor i en gemenskap (Johannesen 

& Sandvik, 2009). Detta kan kopplas samman med det Dolk (2013) tar upp, att delaktighet 

som begrepp kan delas in i två kategorier. Den ena är att social delaktighet som står för att 

man analyserar barns kompiskretsar och hur barn ges inträde till dem. Det andra är politisk 

delaktighet och förknippas med alla barns rätt till att få höras och fatta beslut, med 

utgångspunkt i barnkonventionen. 

Emilson (2008) påminner om att delaktighet och inflytande är föränderliga begrepp som 

uppfattas på olika sätt vilket hon menar att man ser i förskollärares agerande jämte barn. På 

grund av detta så påverkar lärares agerande vilka premisser och begränsningar barnen ges 

när det gäller delaktighet och inflytande. Ordet delaktighet i relation till barn menar Emilson 
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(2008) är ett komplext begrepp som kan ha flera olika innebörder i olika sammanhang. 

Författaren konstaterar att vi behöver se det i relation till sociala och fysiska omgivningar 

och samspelen som sker där, det kan vara allt från inflytande, samhörighet, deltagande, makt 

och ansvarighet. Utifrån styrdokument och pedagogiska meningsskiljaktigheter så handlar 

det mestadels om hur aktivt deltagande barnen är i verksamhetens dagliga situationer 

(Emilson, 2008). 

Johannesen och Sandvik (2009) betonar att ha rätt till delaktighet och inflytande handlar om 

mer än att bara bestämma. Att alla ingår i en gemenskap där man måste inkludera och visa 

respekt, helt oavsett vilka åsikter eller inställningar medlemmarna av denna gemenskap har. 

Författarna påpekar att det inte heller rör sig om att de tror att barn ska eller kan ta ett lika 

stort ansvar som förskolans personal. De konstaterar tvärtom, att det formella ansvaret ligger 

hos de vuxna i verksamheten och att det är där det ska vara. Johannesen och Sandvik (2009) 

argumenterar för att delaktighet och inflytande handlar om hur vi människor samspelar, 

respekterar och lyssnar till varandra i en gemenskap. Enligt deras uppfattning antyder orden 

delaktighet och inflytande att barns deltagande inte innebär att barnen endast närvarar, utan 

att det även inkluderar att deras uttryck ska påverka på något vis.  

Emilson (2008) skriver att det inte är säkert att barn förstår sig på lärares arbete kring 

delaktighet och inflytande i förskolan eftersom barnen anser det självfallet att vuxna 

bestämmer. Synen om att det är såhär det ska vara kan skapa svårigheter för inflytande. Det 

visar sig även att vilket inflytande barn får i förskolan beror på hur förskollärarna ser och 

agerar jämte barn samt att det som bestämmer vilka möjligheter barnet ges är lärarnas 

föreställningar (Emilson, 2008). När man börjar kolla på inflytande i relation till begreppet 

makt synliggör det inflytande ur ett relationellt perspektiv. Med detta perspektiv ser man 

om barns inflytande inverkar positivt eller negativt på barnen, snarare än om inflytande är 

något de har eller inte har (Emilson, 2008). 

Ett konkret exempel på hur barn kan uppmuntras till delaktighet i förskolan ges av Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2012) forskare i bland annat hållbar utveckling vid Mälardalens 

universitet.  Hon visar i sitt avhandlingsarbete att hållbarhet överlag ses som betydelsefullt 

stoff i förskolans verksamhet. Vidare anser forskaren att personalen i förskolan måste börja 

diskutera hållbarhetsfrågorna med utgångspunkt i ett mer kritiskt perspektiv, i syfte att ge 

barnen möjlighet till ett utökat inflytande i sitt eget liv. Ärlemalm-Hagsérs resultat visar att 

förskolebarnen deltar i olika aktiviteter och ofta skildras av personal som betydelsefulla 

aktörer. Enligt Ärlemalm-Hagsér visar sig dessvärre att barnens aktörskap främst framträder 

i retoriken, vilket betyder att personalen i förskolan pratar om barns inflytande men i 

praktiken visar det sig inte stämma. Resultaten som Ärlemalm-Hagsér (2012) kommit fram 

till visar även att makt- och konfliktperspektiv görs osynliga i förskolan. Detta då det ställs 

få kritiska frågor kring innebörden av begreppet hållbar utveckling och vad som faktiskt 

sker i praktiken. Ärlemalm-Hagsér (2012) konstaterar att det är nödvändigt att börja 

diskutera dessa frågor utifrån ett kritiskt förhållningssätt där man lyfter fram barnens röster. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) uppfattar det som mer vanligt att vuxna till stor del är 

upptagna av att förmedla det vi vet och kan, än att ta oss tid och lyssna på barnens tankar 

och funderingar. Om detta är sant, menar författarna att vuxna har tappat en del av vad de 

kallar hörstyrkan. För att kunna skapa en förskola som står stadigt på ett demokratiskt 
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förhållningssätt trycker författarna på att det behövs pedagoger med förmåga till bra 

hörstyrka. De framhåller att vuxna måste lyssna på barnen för att både ge dem och sig själva 

möjlighet att i vardagen gemensamt reflektera kring etik och demokrati. Det är pedagogerna 

som har ansvar för att ge barnen möjligheter att kunna påverka sin egen vardag och chans 

till delaktighet, enligt författarna. De förklarar att det handlar om att bli genuint nyfiken och 

på ett medvetet sätt lyssna på det barnen tar för sig och tänker i förskolans vardag. 

Barns delaktighet kopplat till demokratibegreppet 

Den pedagogiska institutionen förskolan, har i uppdrag av staten att skapa ramar för 

förskolebarns delaktighet i det vidare syftet att lägga grunden för ett demokratiskt tankesätt 

och demokratiskt samhälle. Det har visat sig att förskolan blivit allt mer individualiserad 

under de senaste 20 åren, vilket framkommer i en statlig utredning (SOU, 2010:66). 

Individualiseringen av elever har lett till att den gemensamma makten har reducerats till 

fördel för enskild kommunikation med exempelvis lärare. Arbetet med demokrati i skolan 

har omvandlats till moralisk skolning och enskilda barn blir skyldiga att ta eget ansvar för 

sitt lärande (SOU 2010:66). Demokratiundervisningen ifrågasätts bland annat av teorier 

kring reflektionssamtal med fokus på tänkande och inlärning snarare än att som individ 

analysera samhälle och sin egen del i det hela (SOU, 2010:66). Emilson (2008) 

problematiserar delaktighetsbegreppet och menar att även om barnen får göra egna val, bli 

hörda och ta initiativ behöver det inte vara ett uttryck för demokrati. Hon menar att det kan 

visa sig vara ett uttänkt sätt för pedagogerna att motivera barnen till att göra det pedagogerna 

vill att de ska göra. 

Samlingen som redskap för delaktighet och inflytande 

Att samlingen kan användas som ett redskap för etik och demokrati betonas av Åberg och 

Lenz Taguchi (2005). Författarna förklarar att samlingarna skulle kunna jämföras med ett 

slags “vuxenteater” där barnen görs till åskådare som ska sitta stilla och vara tysta. De 

beskriver att samlingen inte sällan upplevs av barnen som något tråkigt och att de blir 

tvingade att sitta med mot sin vilja (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Pedagogerna frågar inte 

efter barnens åsikter och de reflekterar knappt över vad som skett utan fokus ligger på att 

hela tiden planera framåt förklarar Åberg och Lenz Taguchi (2005). De konstaterar att det 

är omöjligt att veta vad som intresserar och engagerar barnen om de aldrig ställer frågor och 

lyssnar på barnens svar. Samlingarna har sedan länge setts som en plats där pedagogen är 

den som förmedlar kunskap och barnen är mottagare. Verksamheten är uppbyggd av 

föreställningar om att vuxna vet bäst och äger all kunskap. Denna tanke har ersatts av hur 

man istället kan använda samlingen som ett redskap för etik och demokrati (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). 

Det är viktigt att ha en klar bild över vad syftet med samlingen är och inte låta samlingen 

gå på rutin och i repris oavsett medverkande barn. Åberg och Lenz Taguchi (2005) berättar 

att barn under samlingar tydligt visat missnöje, tristess och många gånger suttit med mot 

sin vilja. De konstaterar därför att det inte är så konstigt att pedagogerna hela tiden måste 

tjata på barnen att sitta stilla och vara tysta. Att pedagoger ger barnen ansvar över innehållet 

betyder inte att vuxna kan luta sig tillbaka, det förklarar författarna skulle vara att överge 

barnen. Istället måste pedagogerna finnas där på ett nytt sätt och med ett helt annat ansvar, 

vilket medför skiftat fokus. Detta fokus innebär att barnen hamnar i centrum både vid 
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planering och under själva samlingen genom att vuxna samarbetar med barnen och lyssnar 

på deras idéer. Vikten läggs i att använda öronen istället för munnen, till skillnad från 

tidigare kunskapsförmedlande arbetssätt. Detta kan enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

leda till att barnen på allvar får möjlighet att ta ansvar efter egen förmåga och vara delaktiga 

i att välja innehåll för samlingar. När barnens egna förslag är utgångspunkt blir samlingarna 

bättre i mindre grupper, eftersom detta ger barnen bättre möjligheter att ställa frågor, lyssna 

och diskutera med varandra. 

Dokumentation i förskolan 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att dokumentation i förskolan är ett sätt att skapa 

förståelse om världen på en rad olika sätt. Ett konkret exempel är att lyssnandet kan 

synliggöras med hjälp av dokumentationen. Samtidigt ställer de sig frågan “hur ska det ske 

i praktiken?” De tar upp att tillsammans med kollegor har de efter en tid förstått på vilket 

sätt dokumentationsarbetet kan bli en hjälp för att synliggöra lyssnandet och på så vis ge 

dem möjlighet att producera en verksamhet som grundar sig på allas delaktighet. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) konstaterar att dokumentation är nyckeln till ett mer demokratiskt 

arbetssätt och att det är värdefullt om arbetslaget tar sig tid till gemensam diskussion kring 

dokumentationen och att även inkludera barnen. Även att gemensamma reflektionerna runt 

dokumentationen är det som på riktigt kan påverka barnens lärande men också när det gäller 

begrepp som etik och demokrati i det pedagogiska arbetet med barnen. Om pedagogerna 

ska få syn på och begripa innebörden av en dokumentation så är dialogen med varandra helt 

nödvändig men även dialogen mellan pedagoger och barn är av betydelse (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Författarna betonar att utan dialog är dokumentationen bara ett medel och 

utvecklingen uteblir. Lenz Taguchi (2013) beskriver pedagogisk dokumentation som ett 

förhållningssätt och en kommunikation. 

Om man tar ner den dokumentation som sitter på väggarna och lägger den på golvet under 

en samling kan man använda den som ett hjälpmedel för att snappa upp och göra barnens 

olika uttryck synliga. Detta för att få en fördjupad förståelse för vad barnen kan och 

möjligheter till vidareutveckling. Det kan även leda till att barnen visar nyfikenhet, blir 

engagerade och lyssnar på varandras tankar. Syftet med samlingen blir att barnen för en 

ömsesidig dialog med varandra.  Åberg och Lenz Taguchi (2005) understryker att 

samlingen och verksamheten i övrigt behöver utgå ifrån barnens egna intressen för att den 

ska bli meningsfull för barnen. De betonar att barnens engagemang och intresse ökar när de 

får chansen att vara delaktiga i samlingen. Slutligen konstaterar författarna att man genom 

att erbjuda barnen samling i mindre grupper ger barnen bättre möjligheter att lyssna på 

varandra eftersom det möjliggör att enklare diskutera och ställa frågor tillsammans. 

Förskolans miljö 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram att förskolemiljön kan inspirera barnen till 

gemensamma upptäckter men understryker att det också kan göra det omöjligt för barnen 

att lära tillsammans. Författarna ställer frågor om hur en miljö som uppmuntrar till dialog 

kan skapas och om barn en ges möjlighet att uttrycka synpunkter och ansvara för hur 

förskolans miljö utformas. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar också att den 

pedagogiska verksamheten utgår från en demokratisk grundstomme. Det innebär att det inte 

är valbart att lyssna på barnens åsikter utan att det är av största betydelse. Författarna hävdar 
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att pedagogen har ansvar att hela tiden observera barnen och hur de utnyttjar miljön. De 

menar att det är först när vi använder öronen och lyssnar på barnens tankar och görande som 

en meningsfull miljö kan skapas; en miljö som författarna menar livar upp barnens 

nyfikenhet och lust att leta efter kunskap i ömsesidig dialog med varandra. De belyser att 

vårt medvetna lyssnande är en viktig förutsättning för att möjligheter ska finnas för att 

barnen ska kunna vara delaktiga i utformningen av miljön i sin egen vardag. Psykologerna 

Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt (2017) skriver att pedagogerna har ett ansvar över 

barnens miljö men även att hitta en utväg som är bra för alla involverade vilket i sin tur kan 

ha inverkan på barnens mående. 

Metod 

Under metodavsnittet kommer vi att redogöra för de metoder vi använt oss av vid 

datainsamling, urval och genomförande, forskningsetik, databearbetning och tillförlitlighet 

samt avsluta med en metoddiskussion.  

Kvalitativa intervjuer och observationer 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur pedagoger arbetar så att barnen ges 

inflytande och får vara delaktiga i verksamheten, samt vilka möjligheter och hinder det finns 

för detta. Som datainsamlingsmetod har vi använt både kvalitativa intervjuer och 

observationer i förskolorna. Intervjuerna och observationerna genomfördes för att kunna få 

en bredare bild av samspel mellan förskollärare och barn och eventuella likheter och 

skillnader i förskolornas verksamhet kring barns delaktighet och inflytande. Enligt den 

litteratur som vi lutar oss emot är kvalitativa intervjuer samt kvalitativa observationer 

metoder som är mest lämpliga i det här avseendet (Johansson & Svedner. 2010; Bryman, 

2018; Franzén, 2014).  

Kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod i syfte att fånga olika uppfattningar 

hos förskollärare (Johansson & Svedner, 2010; Bryman, 2018; Franzén, 2014). 

Observationerna gjordes vid samlingar i syfte att fånga förskollärarnas samspel med barnen. 

En observation av en samlingssituation gjordes på samtliga förskolor efter avslutad intervju. 

Samtliga observationer genomfördes i samma lokal som samling men utan att delta i 

kommunikation och de aktiviteter som pågick; observationerna gjordes därmed som icke-

deltagande observationer i syfte att påverka den observerade situationen så lite som möjligt 

(Bryman, 2018; Franzén, 2014). Vid observationerna fokuseras följande fyra aspekter: 

förskollärarens och barnens kroppsspråk, ögonkontakt mellan förskollärare och barn, 

förskollärares tilltal och respons till barnens försök till kommunikation. Under varje 

observation gjordes fältanteckningar (bilaga 3) utifrån de ovan nämnda aspekterna 

(Bryman, 2018; Franzén, 2014). 

Urval och genomförande 

Utifrån ett kriteriebaserat- och slumpmässigt urvalsförfarande, i enlighet med 

Christoffersen och Johannessen (2015), valdes fyra informanter utifrån en sammanställning 

av kommunens alla förskolor som fanns på kommunens hemsida. För att hamna på listan 

över möjlig rekrytering behövde informanterna uppfylla studiens två kriterier, att vara 

utbildad förskollärare samt arbeta inom förskolans verksamhet. Christoffersen och 
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Johannessen (2015) påpekar att när slumpmässigt urval används i en kvalitativ studie bör 

listan på informanter vara relativt lång, samt att informanterna väljs ut på ett godtyckligt 

sätt. 

En intervjuguide utformades med öppna, flexibla frågor för att få en inblick av 

informanternas tankar och erfarenheter men även för att göra det möjligt att ställa 

följdfrågor samt för att hålla kursen genom intervjun (Bryman, 2018, Löfgren, 2014). 

Intervjun dokumenterades genom en ljudinspelning för att inte gå miste om viktiga detaljer 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Informanten möttes upp på arbetsplatsen och den individuella intervjun hölls i ett avskilt 

rum som informanten valt (Löfgren, 2014). Intervjuerna tog ca 30 minuter. Informanterna 

godkände ljudinspelning som användes för att kunna gå tillbaka i materialet vid analys. 

Intervjuguiden (bilaga 2) blev utgångspunkten under intervjutillfället och informanterna 

fick ta del av den på plats. I samband med intervjutillfället gjordes en observation där samma 

förskollärare eller en förskollärare vid samma avdelning ledde en samling med barngrupp. 

Förskolläraren presenterade observatören och observatörens uppgift, att sitta i bakgrunden 

och göra anteckningar om samlingen med papper och penna. Observationerna tog ungefär 

15 minuter vardera. Intervjuerna och observationernas sammantagna syfte var att få till en 

djupare bild av barns delaktighet och inflytande i förskolan. 

Forskningsetik 

Datainsamlingen och redovisningen av den här studien följer i alla delar Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer om frivillighet, det så kallade samtyckeskravet, konfidentialitet, 

nyttjandekravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna 

kontaktades först genom telefonsamtal. Därefter skickade vi ett informationsbrev så kallat 

missivbrev (bilaga 1). Missivbrevet beskrev syftet med studien, vad medverkan innebär 

(informationskravet) och att data som insamlas om informanterna och deras arbetsplats 

endast är tillgänglig för oss i den här studien, vilket innebär att den är konfidentiell och att 

anonymitet gäller (Vetenskapsrådet, 2017). Detta betyder att ingen utomstående kan ta reda 

på vilken förskola som besökts, att deltagarna har givits fiktiva namn och personliga 

uttryckssätt, könstillhörighet och formuleringar har plockats bort ur transkribering för att 

inte röja informanternas identitet (konfidentialitetskravet). Informanterna har lämnat 

muntligt informerat samtycke i samband med studien (Löfdahl, 2014). Data från studien 

kommer bara användas till detta examensarbete i enlighet med nyttjandekravet. Ingen 

utomstående har tillgång till materialet och insamlad data kommer att raderas efter det att 

examensarbetet är godkänt (Löfdahl, 2014). Alla som medverkar i studien har gett sitt 

medgivande till att delta och att den insamlade datan ska få användas i studiens syfte, detta 

i enlighet med samtyckeskravet (L-G Johansson, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Ljudinspelningarna som gjordes under intervjuerna avlyssnades efter varje intervjutillfälle. 

Arbetsbördan delades upp och vi hjälptes åt att lyssna igenom materialet. Därefter 

transkriberades de inspelade intervjuerna samt de fältanteckningar som 

intervjuaren/observatören förde under intervju-/observationstillfället. Ljudinspelningarna 

avlyssnades samtidigt som materialet transkriberades för att kunna ge en så 

verklighetstrogen bild som möjligt. Under genomläsning av samtliga intervjutranskriptioner 
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markerades de delar som var mest väsentliga för vår studie och vi sammanförde även de tre 

olika förskollärarnas intervjusvar i ett gemensamt dokument och färgkodade dessa för att 

senare kunna få en tydligare bild över deras svar på de olika intervjufrågorna och på ett 

enklare och tydligare sätt kunna jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader. En 

meningskoncentrering gjordes därefter för att gå igenom materialet och plocka ut 

kärnmeningar och citat (Bryman, 2018). Slutligen gjordes en tematisk analys för att 

strukturera upp materialet i den sammansatta resultatanalysen, där analysen av olika 

områden för barns delaktighet och inflytande utmynnade i följande teman för intervjuerna; 

Förskollärarnas perspektiv, Rutiner/regler, Barnens intresse och inflytande, Miljö, 

Dokumentation och reflektion, Hinder för barns delaktighet och inflytande. 

Observationerna delades in i teman efter; Likheter, Skillnader, Likheter och skillnader 

utifrån de observerade aspekterna. 

Ett metodiskt genomförande i alla delar ökar enligt Löfgren (2014) en studies tillförlitlighet. 

Vi har i studiens alla delar strävat efter att vara noggranna i tillvägagångssätt; vi har gjort 

detaljerade beskrivningar av hur vi har gått tillväga när vi insamlat råmaterialet och hur vi 

analyserat det insamlade intervjuerna. Vi har samarbetat genom hela arbetet med de olika 

delarna, men även varit självständiga i vårt arbete med studien. 

Metoddiskussion 

Något vi såg som positivt med valet av metod var att vi använde oss av både intervjuer och 

observationer vilket kunde ge en bredare bild av det vi ville undersöka (Fangen, 2007). 

Detta eftersom vi både kunde titta på förskollärarnas intervjusvar samt uppmärksamma om 

de i praktiken arbetade på de sätt de gett uttryck för under samtalet och även lägga märke 

till deras kroppsspråk, hur de tilltalade barnen och vilken respons barnen fick under 

observationstillfället som vi valde att göra under en samling. Vid en av observationerna 

överlämnade förskolläraren ansvaret att genomföra samling, på sin kollega. Denne var inte 

förberedd på att bli observerad av studenten men gav sitt samtycke. Detta kan dock ha lett 

till att personen i fråga känt sig obekväm och att detta varit anledningen till att hen uppfattats 

som aningen återhållsam. Platsen och tiden för intervjun fick förskolläraren själv välja vilket 

också kan ha påverkat resultatet (Löfgren, 2014). Hade det funnits möjlighet att ge intervjun 

ännu mer tid hade förskolläraren och intervjuaren kanske hunnit känna sig mer avslappnade 

och tagit sig tid att formulera sig på ett annorlunda sätt men vi är väl medvetna om den 

tidspress som förskollärarna arbetar under och utsatte därför bara 30 min för varje samtal 

för att minimera påverkan på deras arbetsdag. Att vi använde oss av ljudinspelning vid 

samtliga intervjuer kan ha varit fördelaktigt eftersom intervjuaren då kan fokusera på att 

lyssnandet och på de följdfrågor som förberetts samt att berättaren inte behöver vänta på att 

deras svar ska antecknas och därmed avbryts mitt i sin skildring (Löfgren, 2014). 

På grund av sjukdom och utbrott av pandemin Covid-19 utfördes intervjuerna samt 

observationerna endas av en student istället för två. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat resultatet då den ena bara kunde ta del av ljudinspelningarna och den andra 

studentens anteckningar samt att det lett till att det endast funnits observationsmaterial 

utifrån en students synvinkel att basera gemensamma reflektioner på. Hade möjlighet 

funnits att genomföra både intervjuer och observationer såsom det var tänkt från början hade 
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kanske ytterligare mönster uppmärksammats samt att det då hade etablerat en något bredare 

grund att utgå ifrån vid analys och diskussion. 

En kritisk blick på det arbete man själv gjort kan lyfta den slutliga diskussionen (Löfdahl, 

2014). Vi har i enlighet med Löfdahl också försökt att inta ett kritiskt perspektiv i 

examensarbetets avslutande del, diskussionsavsnittet, genom att diskutera det analyserande 

resultatet och reflektera över vårt eget resonemang. 

Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten av studiens intervjuer och observationer. För att ge 

en klarare bild av studiens informanter och vilka förutsättningar de anser sig ha för att kunna 

arbeta med delaktighet och inflytande inleder vi resultatpresentationen med beskrivningar 

av de tre avdelningar där vi gjorde observationerna, hur de uppfattar begreppen delaktighet 

och inflytande samt hur de arbetar i praktiken. I framställningen av resultatet används citat 

för att öka trovärdigheten. Studiens observationer sammanfattas under egen rubrik efter 

varje förskollärares presentation. 

Beskrivning av informanter och deras avdelningar 

Namn på informanter och avdelningar är fiktiva och vi har använt oss av begreppet “hen” 

för att inte röja informanternas könstillhörighet. 

Förskolläraren Kim, avdelningen Molnet 

På Kims avdelning, Molnet, arbetar tre förskollärare. Kim har gått förskollärarutbildningen 

och arbetat som förskollärare i 11 år. Innan dess så arbetade hen några år som barnskötare. 

Det finns i nuläget 21 barn i åldrarna 4–6 år på avdelningen med en könsfördelning som är 

ungefär hälften flickor, hälften pojkar. På avdelningen Molnet har Kim arbetat i tre år. I 

barngruppen är svenska det övergripande språket, några barn har ytterligare ett modersmål, 

men det är inget som påverkar arbetet då de pratar bra svenska, vilket förskolläraren 

påpekar. 

Delaktighet är något Kim och hens kollegor uppfattar som att alla barn kan vara med och 

delta i verksamheten, detta möjliggörs genom användande av tecken som stöd (TAKK), 

inprintbilder och anpassningar i miljön. Kim förklarar att delaktigheten är viktigare än 

barnens inflytande då hen känner att detta är ett svårare ämne, och att betydelsen verkar 

oklar för förskolläraren. De har ställt om i miljön genom att skapa leklådor som är uppdelade 

på olika avdelningar (en var). Barnen vill ibland byta ut leksakerna till något annat, vilket 

Kim menar det gör att barnen får bestämma, ibland röstar dem. Leklådorna togs fram för att 

det stora antalet leksaker gjorde att barnen oftast sprang runt och kastade leksaker omkring 

sig, de ledsnade snabbt på det som fanns. Kim förklarar att det numer är intressant att ta 

fram nya saker och tycker sig se en skillnad i barnens lek, att barnen verkar uppskattar det 

mer. Men barnen är inte särskilt delaktiga i hur miljön ställs i ordning trots att ett fokus på 

miljön har funnits den senaste tiden. Kim menar på att den ska “Bli mer genomtänkt och 

fungera för alla”, att hur miljön är uppbyggd utgår från pedagogiska tankar.   

På Molnet används aktivitetstavla och enligt Kim får barnen påverka sin vardag genom 

detta. Hen förklarar även att “Om dem vill får de hålla i morgonsamlingen, som alltid går 
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till på samma sätt” för att framhålla barnens delaktighet. Inflytande beskriver Kim som 

något kontinuerligt men att de inte aktivt pratar om det utan att det finns med i bakhuvudet. 

Hen menar att idéerna som förskollärarna utgår ifrån i sitt arbete oftast kommer från barnen 

och vad de uppfattar att barnen är intresserade av. Kim påpekar att det barnen frågar efter 

försöker vi att ordna, “Säger de att de vill ha ett dansrum så fixar vi det, tills det bara blir 

spring”. Man försöker hela tiden hitta på grejer för att det ska vara kul och spännande för 

barnen annars menar Kim att det inte blir någon “Undervisning”. Enligt Kim finns det 

många möjligheter för diskussioner om vad som är rätt och fel med barnen, “De regler vi 

har är väldigt tydliga, hur det fungerar, och det vet barnen”. Arbetslaget arbetar aktivt med 

att göra barnen självständiga och kopplar detta till att barnen på det sättet får inflytande. 

Kim förklarar deras syn på inflytande genom att dela in begreppet i direkt inflytande (barnen 

vill göra och de gör) och indirekt inflytande (ser ett intresse och utgår från det). På 

avdelningen menar personalen att de arbetar med pedagogisk dokumentation. Kim beskriver 

att de dokumenterar genom att ta bilder, filmer och använda Instagram samt att de pratar 

om dokumentationen med barnen och deras vårdnadshavare. 

De förutsättningar som finns för att arbeta med delaktighet och inflytande på Molnet är 

enligt Kim att de i arbetslaget finns en samsyn om hur de ska arbeta med uppdraget samt att 

de sällan diskuterar och att de håller sig till det dem kommit fram till. Kim påpekar att hen 

“Är invand och tänker inte riktigt på hur det är”. Ett undantag till personalens samsyn är 

när det gäller pedagogisk dokumentation och vad detta innebär. Faktorer som kan påverka 

arbetet och som lyfts fram av Kim är: om inte samsyn finns, barnantal, antal personal, 

storlek på rummen samt för lite planeringstid. Kim anser att det hade krävts att halva 

arbetstiden hade utgjort planeringstid, “För att det ska bli riktig undervisning”. Hen tar upp 

att möjliga hinder till arbetet med delaktighet och inflytande är samma som tidigare nämnts 

men belyser även att vikarier, samarbetsproblematik och olika barnsyn också är av stor 

betydelse. Något Kim också lyfter är att samling med fördel kan hållas i mindre grupper där 

man arbetar med samma grejer men är indelade efter barnens olika kunskapsnivåer och 

menar att barnen på detta sätt blir delaktiga. 

Observation: Samling på Molnet 

Förskollärarens roll som ledare framgick tydligt vid observationen. I sin roll som ledare 

styrde förskolläraren vad barnen skulle göra under samlingen. Barnen hade inga fasta platser 

under samlingen. Det var ett barn som inte ville medverka i samlingen under observationen 

och fick då sitta i den passiva pedagogens knä. Förskolläraren väntade inte in alla barn utan 

sade “Vi räknar” och satte igång. Hen försökte uppmuntra barnen att göra samma sak “Vi 

gör en gång till”, som vissa barn ville och andra inte. Andra uttryck som förskolläraren 

använder under samlingen och som har tvingande karaktär är “Ni måste..” och “Gör så 

här”, vilket upprepas en del. Förskolläraren har inget tydligt avslut på samlingen, flera barn 

vill fortsätta leken de håller på med men förskolläraren anser att de inte hinns med. 

Observatören lade märke till att barnen inte var särskilt intresserade i samlingen utan att de 

verkade ofokuserade och deltog passivt genom att de endast var på plats. Detta visade sig i 

att flertalet barn skruvade på sig, tittade på annat i rummet och följde inte förskollärarens 

instruktioner. Förskolläraren själv tycktes genom sitt kroppsspråk vara mindre engagerad i 

samlingen och upprätthöll distans till barnen genom bristande ögonkontakt. 
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Förskolläraren Jackie, avdelningen Droppen 

På avdelningen Droppen arbetar två förskollärare och en barnskötare. Jackie är utbildad 

förskollärare och har varit verksam inom förskolan i ungefär 12 år och sedan ett och ett 

halvt år arbetat på Droppen. Där finns det 20 barn i åldern 4–5 år i barngruppen, majoriteten 

är flickor. Jackie berättar att det inte går några barn med annat modersmål än svenska just 

nu på avdelningen. Miljön på Droppen formas av pedagogerna och Jackie lyfter även fram 

att de ibland utgår från vad de “Hört och sett att barnen är intresserade av”. och försöker 

få det att fungera. Men hen påpekar att:  

“Barnen ges sällan möjlighet att rent praktiskt vara med och ställa i 

ordning sakerna eller flytta runt material, utan det är pedagogerna som 

gör det” 

Jackie beskriver att hen tycker att möjligheterna för att arbeta med delaktighet och 

inflytande med barnen är många, men nämner inga direkta konkreta exempel på detta. 

Jackie tar däremot upp en mängd faktorer som försvårar och ibland förhindrar deras arbete 

med dessa områden. Exempel som hen tar upp är rutiner, att dagen är “Inrutad i tidspass” 

som de måste förhålla sig till. Tiden är ett annat hinder hen nämner upprepade gånger och 

menar att det “Känns som man jobbar mot klockan hela tiden” och att “Man får begränsa 

sig själv på ett väldigt kort och konkret sätt”. Jackie tar även upp att andra vanliga hinder i 

verksamheten är att de nu är större barngrupper och färre pedagoger än tidigare. Därför 

menar hen att: 

“Det medför ett tuffare tempo för pedagogerna, de får svårare med 

återhämtning, och det är många som blir sjukskrivna” 

Det blir därför svårare att hålla planeringen när ordinarie personal är borta, framförallt när 

vikarier som inte är bekanta med avdelningen måste hoppa in. Jackie poängterar att 

personalbortfall och tid är hinder som gör det svårt för personalen att efterleva Lpfö18s 

ambitioner om till exempel delaktighet och inflytande. Detta är även det Jackie belyser som 

det största hindret för att ha möjlighet att möta alla barn individuellt och tillvarata barnens 

enskilda behov i förskolans vardag. Jackie påpekar utöver detta att de inte heller finns 

möjlighet att ta in resurser till barn som är i behov av särskilt stöd eftersom kommunen 

stramat åt budgeten och signalerar till förskolan att det inte finns pengar att tillgå. 

Jackie tar upp att de “Håller tiden” och “Inte är så flexibla”. Men att de ofta pratar i 

arbetslaget om att vara mer anpassningsbara med tiden när det gäller olika rutiner och att 

barn som är inne i sin lekvärld borde få fortsätta utan att bli avbrutna. Jackie menar dock att 

denna ambition fallerar eftersom de är för få pedagoger, vilket är en försvårande 

omständighet. Förskolläraren lyfter också hur viktigt det är med samsyn för bra samarbete 

inom arbetslaget som grundläggande förutsättningar för barns delaktighet i verksamheten. 

Jackie bedömer att de har samsyn i sitt arbetslag som personalen kommit fram till genom 

gemensamma diskussioner, planeringar och bra kommunikation. Jackie betonar att de har 

ett öppet klimat pedagoger emellan och att de låter varandra få utrymme att “Göra lite på 

sitt sätt”. 

Jackie tycker att det är betydelsefullt att barnen får ett konkret inflytande över arbetssätt och 

innehåll samt påpekar: 
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“Vi är ju här för deras skull, sedan har vi ju läroplanen som är vårt 

verktyg som vi ska jobba utifrån, det är ju vårt ansvar vi kan ju inte 

frångå den” 

Hen menar att det är lättare att synliggöra och planera för hur barnen ska få konkret 

inflytande efter att aktiviteten genomförts. Jackie betonar att det finns gott om möjligheter 

för barnens inflytande men tar än en gång upp läroplanen som något de måste förhålla sig 

till och menar att de inte kan avvika från den. 

Sedan en tid tillbaka har pedagogerna på avdelningen Droppen arbetat med ett och samma 

temaområde som man valt och planerat upp tillsammans. Pedagogerna har utgått från något 

som de tänkte att de flesta barn skulle gilla. Jackie lyfter att “Man kan egentligen säga att 

barnen varit delaktiga i upplägget”, eftersom arbetslaget tycker sig ha utgått från barnens 

intressen och att de uppmärksammat att barnen verkar gilla temat. 

På avdelningen Droppen använder de sig av en valtavla för att främja barnens delaktighet, 

vilket Jackie också benämner som deras “Huvudverktyg”. Pedagogerna väljer ut aktiviteter 

till tavlan i förväg samt bestämmer i förväg vart barnen ska vara. Jackie förklarar: 

“Ibland kan det bli protester, men vi brukar säga att de får vara på en 

aktivitet en stund innan de får byta” 

När barnen får byta aktivitet har de möjlighet att välja själv vart de ska vara men är 

begränsade av antal barn per aktivitet. Barnen kan även önska att utföra en aktivitet som 

inte finns med på tavlan och få lov att göra det om möjligheten finns. Ibland kan det dock 

vara svårt att uppfylla då det gäller aktiviteter som kräver mer förberedelser eller är mer 

tidskrävande såsom att måla, säger förskolläraren. Jackie berättar att “Barnen är så inkörda 

på systemet”, att de blir självgående och pedagogerna behövs inte i lika stor utsträckning. 

Förskolläraren anser därför att: 

“De får på så sätt ganska stort inflytande över att påverka vad de vill 

göra” 

Samtidigt framkommer det att barnen har rätt begränsat inflytande innan lunch på grund av 

tidspress och att barnen har större frihet på eftermiddagen, enligt förskolläraren. Under vissa 

aktiviteter, förklarar Jackie att arbetslaget försöker finnas tillgängliga för barnen genom att 

kunna sitta med och hjälpa. Det kan t. ex gälla när aktiviteterna handlar om matematik. 

Vidare konstaterar Jackie att under vissa andra aktiviteter så klarar barnen sig bra själva: 

“Så det skiljer sig lite men den där tavlan är väl vårt verktyg för att göra 

dem delaktig i verksamheten om man tänker dagligen hur det ser ut”. 

Jackie beskriver ett kommande miniprojekt som kommer äga rum under våren. De äldsta 

barnen i barngruppen kommer delas upp i två mindre grupper och få arbeta med bokprat. 

Tanken med att jobba med halvgrupp är att alla barn ska få komma till tals och ges tid och 

utrymme att utrycka sig en och en. De ska även få träna sig i att lyssna när andra pratar 

vilket ska konkretiseras genom att använda en “Talsten”. Håller man i talstenen förklarar 

Jackie så har man “Tillåtelse” att prata och då vet också vi andra att vi ska vara tysta och 
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lyssna. hen betonar att hen “Kommer vara ganska hård på det”. Detta för att barnen ska 

känna att: 

“Nu får jag uttrycka mig själv, alla lyssnar på mig” 

“Nästa gång är det en annans tur, men vänta på din tur”  

“Alla får en chans” 

 Viktigt “Att man verkligen tar sig tid att lyssna färdigt”, framhåller Jackie och tar återigen 

upp att tiden är ett hinder men att möjligheterna ökar för den mindre gruppen, det blir 

“Lättare att få komma till tals”. Det är pedagogen som styr vad de ska jobba med, planerar 

och bestämmer syfte med projektet, men hen anser ändå att “De får möjlighet att träna på 

att göra sig hörd”. Samtidigt kan det ju finnas barn som känner att dem inte vill säga något 

eller kanske inte vågar berätta och då: 

“Ska det inte vara ett tvång heller utan det ska utvecklas lite efterhand” 

Jackie nämner också att barnen får möjligheter att påverka sin vardag genom olika val t. ex 

i påklädningssituationer. Barnen får också göra sin röst hörd genom att uttrycka sig med ord 

om språket finns, annars använder de sig mer av kroppsspråk. Jackie nämner att 

kroppsspråket är extra viktigt att titta på när det gäller barn som är mer försiktiga och 

tillbakadragna, d.v.s. som inte är så verbala i sin kommunikation. 

Det som dokumenteras på avdelningen är främst det planerade arbetet. De fotograferar 

barnen under aktiviteterna samt sätter upp barnens alster på väggen tillsammans med en text 

som beskriver vad de gjort kopplat till förskolans läroplan. “Så gör vi med allting” förklarar 

Jackie och menar att de är duktiga på att dokumentera för att de “Vill synliggöra Lpfö för 

föräldrarna”. 

Observation: Samling på Droppen 

Inför observationen på avdelningen Droppen hade förskolläraren planerat samlingen i 

förväg och den skiljde sig från en “Vanlig” samling på grund av att ett barn fyllde år samma 

dag. Droppen hade därför en “Födelsedagssamling”, vilket gick ut på att barnet i fråga fick 

stå i centrum och inbjuds att välja bland tre olika lådor som förskolläraren gjort i ordning 

med olika sångkort i. Under samlingen hade barnen fasta platser och förskolläraren satt 

mittemot på mattan tillsammans med födelsedagsbarnet. Jackie tilltalade de pratglada 

barnen genom uttryck som “Räck upp handen” och “Vi räknar”, väntade sedan in barnen 

så de räknade tillsammans med hjälp av fingrarna. Observatören noterade att förskolläraren 

uppmärksammade barnen genom att vara tillmötesgående och låta dem prata samt då och 

då lugnt påminna om att “Ni måste använda öronen och lyssna” samt “Räck upp handen 

om ni vill gissa”. Förskolläraren visade genom ett öppet kroppsspråk och ögonkontakt att 

hen lyssnade på det barnen hade att säga men bekräftade också barnen genom att hen 

svarade på deras frågor. Jackie använde uttryck som “Kommer ni ihåg?”, “Vad har ni 

gjort?” och “Nu tänker jag så här...”. Under samlingen ledde förskolläraren en kortare 

aktivitet där barnens namn placerades ut på golvet framför dem. De fick sedan en och en gå 

fram och leta rätt på sitt eget namn. Förskolläraren visade att hen hörde och såg barnen 

under aktiviteten. Sedan avslutades samlingen med att födelsedagsbarnet fick välja 
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ordningen som de andra barnen fick lämna samlingen på och gå till lunchen. Sammantaget 

gav förskolläraren ett lugnt och samlat intryck. 

Förskolläraren Pax, avdelningen Blomman 

Pax är utbildad förskollärare på avdelningen Blomman där det arbetar två förskollärare och 

en barnskötare. De har även ett nära samarbete med en annan avdelning. På Blomman går 

19 barn i åldrarna 1 - 5 år, majoriteten är flickor och informanten har varit verksam 

förskollärare i 20 år, varav de sista åren med denna barngrupp. Det finns fem olika språk 

utöver svenska som talas av barnen på avdelningen. 

Pax belyser att när det gäller barns delaktighet och inflytande ska man “Ta tillvara barnens 

intresse och deras vilja” och att man sedan bygger vidare på detta utifrån de andra målen 

som uttrycks i läroplanen. Pax betonar att: 

“Vi jobbar tillsammans med barnen, det är självklart att dem ska få 

inflytande” 

Men framhåller även att de inte kan ha inflytande i allt. Utan är av uppfattningen att det är 

viktigt att tala om för barnen att de får vara med och ha inflytande, t. ex “Nu fick du 

bestämma”. Pax beskriver att det inte är alltid man kan göra det barnen vill “Här och nu”, 

men påpekar att det ändå är viktigt att man arbetar utifrån barnens vilja och intresse. 

“Som pedagog måste man nog tänka på att inte alltid säga nej”, poängterar Pax. I själva 

verket så behövs det oftast inte så mycket, det behöver inte bli en stor grej av det hela, “Det 

är något jag jobbar med mycket, att våga säga ja”. Hen förklarar att det kanske inte sker 

just nu men att hen visar barnen att “Jag hör vad du säger, jag tar med mig det”. Ett hinder 

som gör att en del saker inte alltid går att genomföra är att det ofta är lite personal och för 

många barn, “Man hinner inte allt som man skulle vilja hinna”. Pax tar även upp att andra 

resurser också kan vara hinder i deras arbete med delaktighet och inflytande, exempelvis 

material och pengar, men att det oftast är tiden som är det största bekymret. Små lokaler och 

få rum är även det ett problemområde, eftersom barngruppen är stor och det påverkar att 

barnen inte har det utrymme för sina aktiviteter som de hade behövt.  

Pax betonar att det är viktigt med en samsyn när det gäller arbetet med uppdraget och att 

det finns en gemensam barnsyn. Varje nytt läsår påbörjas med planeringsdagar där 

personalen för diskussioner kring vilken barnsyn de har, vilka deras roller i yrket är och vad 

de vill med verksamheten samt: 

“Hur vill vi att någon utifrån ska uppfatta vårt arbetssätt och vårt 

samspel med barnen” 

Pax menar att detta medför att alla jobbar mot samma mål och belyser att “Man har olika 

personligheter” inom arbetslaget men att det är viktigt att man har samma grundsyn så att 

man vet att: 

“Jaha du gör det här därför att… och då måste du få tid till det” 
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Pax betonar att det finns “Oändligt med möjligheter” och att “Barn kan hitta lösningar på 

det mesta” så det gäller bara för oss vuxna att “Våga och möjliggöra det”. Förskolläraren 

anser att: 

“Om vi ska kunna följa läroplanen fullt ut och utveckla den behöver vi 

mer resurser” 

Konkreta hinder för att uppfylla läroplanens mål är att man har för liten personalstyrka och 

därmed brist på tid för att hantera alla arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska 

uppdraget, barns lärande, utveckling och dokumentation. Det behövs tid att följa upp, att 

göra planeringar och till dokumentation, konstaterar Pax. De försöker trots detta att ta med 

barnen, men påpekar att man måste ha i bakhuvudet att möjligheterna är långt fler än hindren 

så att det faktiskt blir av och inte stannar i prat. 

Några gånger per år intervjuar förskollärarna barnen på avdelningen Blomman om frågor 

kring vad de anser sig få bestämma i förskolan och vad de skulle vilja vara med och 

bestämma om. Pax tar upp att det är: 

“Viktigt att få in det i dagliga verksamheten här och nu”  

Hen pekar därefter på att det ibland inte går, men att de hittat ett sätt att komma ihåg det 

barnen önskar att göra. När de planerar finns barnens tankar och viljor i bakhuvudet. Pax 

säger även att barnen själva brukar få planera och genomföra en samling. Barnen brukar 

även få frågan vad de vill göra inom ett visst arbetsområde och att man dagligen bör 

inkludera barnen genom dessa frågor.  

På förskolan anordnas regelbundet ett barnråd och Pax betonar att det är viktigt för 

förskolans barn att få vara med att bestämma. Under dagen utgår de från ett schema som 

fastställts av arbetslaget. De använder sig även av en valtavla, en gång per dag. Om barnen 

kommer på en aktivitet som inte finns med på valtavlan har de möjlighet att ta in och göra 

den valbar. Ibland är det pedagogerna som valt vilka aktiviteter som ska finnas på valtavlan 

och ibland får barnen välja fritt. I vissa fall väljer pedagogerna vilka barn som ska göra vad:  

“När vi väljer är det är för att vi behöver bryta onda mönster och för att 

det är mönster som gör att man inte blir sitt bästa jag” 

Pax tillägger att man behöver prata med barnen om att “Nu provar vi detta” och “Det tror 

jag ni fixar”. På samlingen har barnen möjlighet att räcka upp handen om de vill ta upp 

något, ibland får de rösta om saker. Pax understryker att barnen i den dagliga verksamheten 

alltid ska: 

“Våga komma till oss och att det är viktigt att vi lyssnar på barnen” 

Avdelningen Blomman arbetar med ett temaarbete som tog sin utgångspunkt i att barnen 

fick ge synpunkter på hur de vill jobba kring området. Trots detta tänker Pax att barnen 

kanske inte tror att de fått vara med och bestämma, även fast de har utgått från barnens 

tankar när temaarbetet planerades. Efter avslutad aktivitet tillsammans med barnen, säger 

Pax att de brukar gå tillbaka prata kring det som skett, som exempel “Kommer ni ihåg att 
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ni sa det här” och ”Nu har vi gjort detta” för att knyta ihop säcken. Pax betonar att 

reflektionen är jätteviktig i allt som görs och lyfter särskilt fram att det är viktigt att belysa 

för barnen att de har inflytande. Förskolläraren menar att man bör tala om för barnen att 

“Din röst är viktigt därför att..” och “Att det är därför vi gör det här”.   

På avdelningen Blomman planerar, genomför och utvärderar man aktiviteter som sker under 

veckan, tillsammans med barnen. Dagligen bekräftas barnen genom frågor kring hur det 

går, hur det känns och det blir som en uppföljning kring den aktivitet som varit. De arbetar 

utifrån en pedagogisk miljö där barnen har fått möjlighet att påverka hur de vill ha det på 

förskolan, vad de vill ska utvecklas till exempel nytt material, eller saker de vill att gruppen 

ska göra tillsammans. Något Pax uppmärksammat är att barnen kanske inte håller med om 

att de har haft inflytande i samma utsträckning som pedagogerna anser. Som ett exempel 

har barnen gett uttryck för att: 

“De får välja vilka de leker med” 

“Vart man ska leka, ute/inne eller vad man ska göra” 

Förskollärarna pratar också tillsammans med barnen på plats om bilder som satts upp och 

ställer frågor som “Kommer ni ihåg vad som hände”. Pax anser att det är viktigt att barnen 

får ta plats i reflektionen och att detta inte bara sker inom arbetslaget. Det är dock sällan 

som förskollärarna hinner skriva ner barnens reflektioner på papper. 

Små barn som inte har språket än behöver få möjlighet att göra sin röst hörd och att man 

lyssnar på dem även om de bara pekar eller skriker, menar Pax. Hen betonar också att man 

måste inkludera de yngsta när frågor ställs på samlingar. Avdelningen använder sig av 

TAKK som ett kommunikationsverktyg eftersom de har ett brett spann i ålder på barnen 

och vissa som har ett annat modersmål än svenska. De som inte har det verbala språket kan 

istället berätta med hjälp av kroppen. Pax anser att alla barn oavsett språkliga förmågor ska 

få känna sig lyssnad på och bli bekräftad, “De måste få göra sig hörda”, det kan vara svårt 

i praktiken men viktigt. 

Observation: Samling på Blomman 

Samlingen som observerades utgick från ett yngre barn som på olika sätt höll i den. Två 

pedagoger närvarade, den ena satt passiv i samlingsringen, den andra mer aktivt deltagande. 

Samlingen inleddes med att barnet i fråga höll i uppropet genom att ta upp lappar med 

barnens namn och frågade vilka som var där. Ett barn undrade om hen kunde få byta plats, 

vilket den ena pedagogen godkände. Ett annat barn som inte kunde sitta still blev erbjuden 

att sitta i knät på en pedagog. Den aktiva pedagogen berättade vad som skulle komma att 

hända under samlingen och uppmuntrade därefter barnet som höll i samlingen med 

bekräftande, ställde följdfrågor t. ex “Vad händer i boken?” och visade nyfikenhet. Barnet 

hade inte ett fullt utvecklat talspråk och därför upprepade pedagogen det barnet sa för att de 

andra barnen skulle hänga med och förstå vad barnet ville ha sagt. Ett exempel var när barnet 

sa “Jag vill åka den” och pedagogen svarade “Vill du åka den?”. Andra barn gavs möjlighet 

att delta i konversationen och uttryckte att de ”Också ville åka den” vilket pedagogen 

hörsammade och svarade med att säga “Vill ni också åka, vad kul”. Det barn som ledde 

samlingen valde vem som fick prata. Till detta användes en “Talpinne” som skickades runt 

till de barn som räckte upp handen och visade att de hade något att berätta. 
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Det barn som ledde samlingen för dagen hade med sig en bok som hen berättade om och en 

bild som barnet målat. Detta visades upp för resten av barngruppen. “Är det en bok du 

brukar läsa hemma?” och “Vem läser?”, undrade pedagogen och visade därmed sin 

nyfikenhet. Pax vägledde även barnet och frågade “Vill du berätta om din målning?” samt 

sa “Vad många färger du har använt”. Samlingen avrundades genom att pedagogen hjälpte 

barnet att plocka undan, därefter sjöngs en matramsa tillsammans. Pedagogen frågade om 

barnet “Vill räkna själv eller att någon annan ska räkna?”. Därefter bestämde barnet vem 

som fick gå och sätta sig vid matbordet för att äta lunch. Sammantaget framstod pedagogen 

som lugn, följsam och lyhörd för barnens uttryck. 

Sammanfattande resultatanalys 

Under det här avsnittet sammanfattar vi de resultat som framkommit i intervjuerna och 

observationerna. Vi lyfter fram likheter och skillnader utifrån intervjuerna kring 

förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt samt aspekterna i miljöerna (kroppsspråk, 

ögonkontakt, tilltal och respons till barnen) som vi fokuserade vid observationerna. 

Sammanfattning intervjuer 

Efter bearbetning av intervjumaterialet har vi uppmärksammat en del likheter och skillnader 

i hur förskollärarna uppfattar att de arbetar på de olika avdelningarna. Vi har använt oss av 

några teman för att tydliggöra inom vilka områden likheter och skillnader funnits. 

Förskollärarnas perspektiv 

Förskollärarnas syn på barns delaktighet och inflytande skiljer sig åt på flera sätt. Några 

menar att barnen är delaktiga för att de får delta i en aktivitet. En annan förskollärare säger 

att delaktighet och inflytande bygger på att alla får delta på samma villkor, att barnen ska få 

göra sin röst hörd och vara med i utformningen av den pedagogiska verksamheten, att de är 

delaktiga “på riktigt”. Andra skillnader som framkom var förskollärarnas perspektiv. Där 

någon förskollärare ansåg sig veta att barnen känner till vilka regler som finns, någon annan 

tycktes mena att barnen har koll på rutinerna och att de är självgående. Ett annat synsätt som 

ytterligare förskollärare uttryckte, var att man som pedagog måste våga prova barnens idéer 

och inte alltid säga nej. 

Rutiner/regler 

Att rutiner är det som styr verksamheten är något som verkar stämma för samtliga 

avdelningar. Förskolornas vardag struktureras upp av rutiner och olika tidsramar som 

förskollärarna måste förhålla sig till, en del är mer flexibla än andra i upplägget. Någon 

förskollärare beskriver att de har tydliga regler som barnen måste följa samt att barnens 

självständighet tas upp som viktig i samband med deras möjligheter att få inflytande. 

Barnens intresse och inflytande 

En annan likhet var att alla tre förskollärare uppgav att de ansåg sig ha utgångspunkt i 

barnens intresse när de planerar för aktiviteter. På samtliga avdelningar används en valtavla 

för att strukturera upp vardagen även om det sker på varierande sätt. Någon förskollärare 

nämner till exempel att de lägger upp ett schema. Alla förskollärare anser att barnen blir 

delaktiga i verksamheten och ges inflytande med valtavla som arbetssätt. På vissa av 

avdelningarna benämns att barnen får inflytande genom att de får göra val men där 



 

23 

 

valmöjligheterna är begränsade till att välja vad de ska leka med eller med vem samt välja 

kläder att ha på sig.  Det var dock endast ett fåtal av förskollärarna som med egna ord 

beskrev hur barnen fick vara delaktiga och ha ett reellt inflytande i veckoplaneringen kring 

kommande aktiviteter. 

Miljö 

Miljön och lokalerna i förskolorna såg väldigt olika ut men beskrevs av förskollärarna ha 

sin utgångspunkt i en pedagogisk tanke. I själva utformningen av miljön finns en likhet 

mellan samtliga förskolor i att barnen inte får möjlighet att delta i hur material placeras eller 

inredning av rummen. Något alla tre avdelningar använder är TAKK (tecken som stöd), 

men i varierad utsträckning, vilket även uppmärksammades i avdelningarnas inomhusmiljö. 

Dokumentation och reflektion 

Barnens arbete dokumenteras på diverse sätt. På en avdelning ges mer utrymme för 

dokumentation eftersom barnen fotograferas under planerade aktiviteter. En annan 

avdelning visar sig inte hinna anteckna så mycket utan har lagt fokus på att reflektera och 

utvärdera tillsammans med barnen istället. På den tredje beskriver förskolläraren att de 

dokumenterar mycket men att de är oense om det handlar om pedagogisk dokumentation 

eller inte. 

Hinder för barns delaktighet och inflytande 

Ett mönster som gör sig synligt utifrån alla förskollärare är att tiden är ett hinder för att ge 

barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta är även kopplat till att det råder 

personalbrist och alldeles för stora barngrupper. Det var även en förskollärare som påpekade 

att de hade för små lokaler och såg det som ett hinder för att barnen skulle ges delaktighet i 

att utforma och påverka förskolemiljön. 

Sammanfattning observationer 

Sammanfattningsvis visar de observationer som gjorts av samlingstillfällen på tre olika 

förskolor att det finns både likheter och olikheter i hur förskollärarna arbetar med barns 

delaktighet och inflytande. 

Likheter 

De likheter som går att se utifrån de tre observationerna är kring hur samlingen utformats. 

Största delen av förskoleavdelningarna hade fasta rutiner för samlingarna; gemensamma 

drag vid båda observationerna var att det fanns regler för hur barnen skulle sitta och vad de 

fick göra. Förskollärarna fokuserade på att genomföra samlingen utefter de vanliga 

rutinerna. Därav tycktes inte barnens intressen stå i centrum för samlingen, utan deras 

åsikter och funderingar fick mindre eller ingen uppmärksamhet. 

Skillnader 

Den tredje observationen visade på ett annat mönster: förskolläraren hade sitt fokus på att 

barnen skulle vara i centrum och få chans att göra sin röst hörd. Olika förhållningssätt 

uppvisades i förskollärarnas interaktion med barnen på de olika avdelningarna. Någon 

förskollärare visade nyfikenhet, var följsam gentemot barnens initiativ och barnen fick 

möjlighet att delge sina tankar. Vid de andra observationerna blev barnen tillsagda att räcka 

upp handen eller vänta på sin tur, och inte avbryta pedagogen som höll i samlingen. 
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Likheter och skillnader utifrån de observerade aspekterna 

Slutligen upptäcktes både likheter och skillnader i kommunikationen mellan förskollärare 

och barn när det gällde tal, ögonkontakt och kroppsspråk. Gemensamma drag hos ett par 

förskollärare var att de genom att vända sig till barnen, ha ögonkontakt och ställa följdfrågor 

visade att de bekräftade barnen. Den ena utmärkte sig dessutom extra tydligt genom att hela 

tiden ha en öppen dialog med barnen. En annan förskollärare var mer återhållsam i sin 

kommunikation med barnen. 

Analys 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) betonar vikten av att alla barn ska ges möjlighet till 

delaktighet och reellt inflytande över både utbildningens innehåll och arbetsmetoder. Med 

denna utgångspunkt var syftet med det här examensarbetet att få fördjupade insikter i hur 

förskolans uppdrag att stärka barns delaktighet och inflytande kan uppfattas och tolkas av 

förskollärare; hur de anser att de arbetar med detta uppdrag i praktiken och vilka utmaningar 

detta kan innebära. 

Förskollärarnas föreställningar och hur de arbetar i praktiken 

I resultatet framkommer att förskollärarna har delvis liknande uppfattningar om hur de ser 

på uppdraget och begreppen barns delaktighet och inflytande. Samt att de också arbetar med 

detta på olika sätt. I stora drag anser alla informanter att barns delaktighet och inflytande är 

betydelsefulla begrepp. Samtliga menar också att de på varierande sätt i den vardagliga 

verksamheten arbetar för att förverkliga uppdraget, genom att låta barnen påverka utifrån 

olika val av aktiviteter och ta tillvara barnens intressen vid planering. Ytterligare likheter är 

att rutiner och tidsramar styr den vardagliga verksamheten. Valtavlan ses som ett verktyg 

av samtliga förskollärare för att göra barnen delaktiga och för att dem inflytande. Den 

pedagogiska miljön utformas och bestäms av förskollärarna och barnen ges inte möjlighet 

att påverka vare sig inomhus- eller utomhusmiljö på samtliga avdelningar. 

Koppling till teoretiska perspektiv 

När vi kopplar förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av delaktighet och inflytande 

till teoretiska perspektiv på kommunikation och mänskliga relationer, kan man utifrån 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) säga att uppdraget handlar om att interaktionen 

mellan förskollärare och barn syftar till att nå ömsesidig förståelse. En god kommunikation 

anser Emilson och Pramling Samuelsson infinner sig då båda kommunikationsparter har 

intentionen att förstå varandra. Ett gott kommunikativt handlande mellan förskollärare och 

barn leder i detta i fall till att relationen förskollärare – barn blir av symmetrisk och 

intersubjektiv karaktär (subjekt-subjekt). Emilson och Pramling Samuelsson (2012) lyfter 

samtidigt fram att förskollärarna med självklarhet har ett maktövertag i förhållande till 

barnen i pedagogiska situationer, men att kommunikationen då kan bygga på den 

fundamentala idén om alla människors lika värde. I praktiken kan man se att när 

förskollärare gör barn delaktiga eller ger barn inflytande i olika vardagssituationer, får alla 

parter i kommunikationen samma chans att uttrycka sig (Emilson & Pramling Samuelsson, 

2012). I enlighet med detta tar en av informanterna upp att en god kommunikation gentemot 

barnen är av stor vikt för att barnen själv ska förstå att de har ett visst inflytande. Hen tar 

upp att man exempelvis kan säga “Nu fick du bestämma”.  
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Ett exempel på strategiskt handlande visade sig under samlingen på Molnet där 

förskolläraren var ledare av samlingen och styrde vad barnen skulle göra. Uttryck som “Du 

får inte” och “Gör så här” synliggjordes. Förskolläraren var aktiv och den som genomförde 

samlingen medan barnen mestadels satt med och gjorde som de blev tillsagda. Detta går att 

jämföras med det Emilson och Pramling Samuelsson (2012) beskriver vara en relation av 

subjekt – objektkaraktär. På samma avdelning betonar förskolläraren att det är mycket 

diskussioner om rätt och fel, att tydliga regler finns vilket framträder i resultatet. I likhet 

med Molnets samling, synliggjordes det på Droppen att förskolläraren var en tydlig ledare 

även i denna samling, genom att Jackie var den som bestämde hur samlingen skulle 

genomföras och vem som fick prata när. Johansson (2011) menar att det går att dela in 

förskolan i samspelande-, instabil- och kontrollerande atmosfär. Molnet och Droppens 

samlingar visar tendenser att passa in i den sistnämnda atmosfären. Det kan även vara 

uttryck för en normerande praktik (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Samlingen på Blomman 

skiljer sig från dessa då förskolläraren aktivt deltar och bjuder in barnen till samtal och 

delaktighet. Därför menar vi att denna samling kan kopplas till Johanssons (2011) 

samspelande atmosfär. 

Förskollärarnas praktiska arbete 

När det kommer till hur arbetet läggs upp på två av förskoleavdelningarna framkommer det 

att arbetslagen är de som bestämmer vad för inriktning de ska ta och hur det ska genomföras. 

Dessa informanter anser att barnens självständighet är viktig. En av dem menar att 

självständigheten gör att barnen får inflytande. Den andra tar upp att barnen vet hur och vad 

de får göra och att de som jobbar på avdelningen inte behöver vara lika närvarande på grund 

av det. Men i själva verket styrs barnen av de förväntningar och normer de antas följa oavsett 

om de är självständiga eller inte (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). I linje med detta 

kan en utvecklingspsykologisk teori speglas där normaliseringar talar om hur “det vanliga 

barnet” ska vara (Askland & Sataøen, 2014, s.31). 

Förskollärarnas föreställningar 

Informanternas synsätt går att likställa med Emilsons (2008) beskrivning av synen på barn 

som självständiga och som genom uppfostran gör rätt för att de själva vill det. Detta kan ses 

som ett maktverktyg för att normalisera beteenden, som Emilson (2008) tar upp. Hon 

beskriver att barnen anpassar sig i enlighet med de regler som finns och ger ett exempel på 

att när barn följer regler ses det som positivt för förskollärarna. 

Dokumentationsarbetet 

Det framkommer att barnens arbete dokumenteras på olika sätt i resultatet. På några av 

förskolorna använder man dokumentationen mestadels för att fotografera det barnen har 

gjort för att sedan visa upp det för vårdnadshavare och barn. På en annan sker 

dokumentationen verbalt genom reflektion och utvärdering tillsammans med barnen. Enligt 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det av stor betydelse att förskollärarna vet 

dokumentationens syfte och att dialogen är ett viktigt redskap där barnen ska inkluderas. 

Dokumentationen ska inte bara användas för dekoration utan dokumentationsarbetet kan bli 

en hjälp för att synliggöra lyssnandet (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
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Förskolans miljö 

På samtliga avdelningar hade barnen ingen möjlighet att påverka hur material placeras eller 

hur rummen skulle inredas. Detta är något Åberg och Lenz Taguchi (2012) lyfter fram som 

sätt att producera makt. De tar även upp att scheman och tidsreglering är andra maktredskap, 

vilket också används av alla förskollärare och på avdelningarna. Hejlskov Elvén och Edfelt 

(2017) menar att förskollärarna ansvarar över barnens miljö samt att de bör finna vägar som 

är bra för alla inblandade vilket i sin tur påverkar barnens mående. 

Utmaningar och hinder i arbetet med barns delaktighet och inflytande 

Sammantaget framkommer i intervjuerna att förskollärarnas sätt att arbeta med barns 

delaktighet och inflytande är ett komplext och krävande uppdrag. Samtidigt pekar alla på 

att stora utmaningar och hinder i förskolan finns i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande.  Alla anser att inbyggda hinder för att genomföra uppdraget är stora barngrupper 

och personalbrist som i sin tur leder till tidspress samt att de har rutiner och tidsramar som 

strukturerar upp deras vardag. Några menar att de inte heller är så flexibla när det gäller 

detta, vilket Emilsons (2008) beskriver som att en anpassningspedagogik uppstår. På samma 

sätt framgår det av Johanssons (2011) forskning att detta visar på stora svårigheter i 

förskolans verksamhet. 

Diskussion 

Det vi kan se utifrån resultaten är att förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt kring 

begreppen delaktighet och inflytande skiljer sig till stor del från den litteratur som 

framtagits. Informanterna själva tycker sig ge barnen inflytande och delaktighet i 

verksamheten. I enlighet med det Johannesen och Sandvik (2009) tar upp om att delaktighet 

och inflytande traditionsenligt handlar om vem som ska få bestämma kan vi se att 

informanternas svar av hur barnen görs delaktiga och ges inflytande oftast landade i att de 

fick vara med och välja vad de ville göra utifrån ett urval av aktiviteter. Ärlemalm-Hagsér 

(2012) beskriver i sin studie, att man i förskolans verksamhet ofta tror sig ge barnen ett 

väsentligt inflytande men att det utifrån hennes forskningsresultat visar sig inte vara fallet. 

Det synliggörs att förskollärarna har en tanke om att barnen får möjligheter att påverka 

verksamheten men i själva verket är barnen rätt så begränsade, vilket även vi 

uppmärksammade i vårt eget sammansatta resultat. En tanke som slår oss är att 

förskollärarna verkar tolka läroplanen på lite varierande sätt där begreppen får vitt skilda 

innebörder och att det kan vara därför de arbetar med dessa utifrån olika förhållningssätt 

och metoder. Alla informanter pratade om barns delaktighet som något självklart och 

viktigt, därför blir en reflektion hos oss att de är omedvetna om när barnens reella 

delaktighet och inflytande uteblir och trots goda intentioner så går den delen av barnens 

utbildning förlorad. 

En viktig punkt tänker vi är att man har en öppen dialog och kontinuerligt reflekterar 

tillsammans i arbetslaget om hur arbetet ser ut eller om det behöver förändras för att alla 

barn ska bli inkluderade och ges inflytande samt delaktighet. Samtliga förskollärare beskrev 

att de hade ett gott samarbete inom arbetslaget och att de hade samsyn när det gällde 

begreppen och hur de skulle arbeta med dessa. Johannesen och Sandvik (2009) menar att 

arbetet bör präglas av respekt, lyssnande och ett samspelande i en gemenskap, vilket enligt 
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informanterna gällde inom arbetslaget men på vissa förskolor syntes detta mindre i 

relationen till barnen, vilket observerades under samlingen. 

För att inte ytterligare öka det maktövertag som de vuxna i förskolan redan har över barnen 

så är det viktigt att personalen reflekterar över den existerande maktrelationen och får en 

förståelse för att de beslut som tas av de vuxna har en direkt inverkan på barnen. Precis som 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) samt Johansson (2011) tar upp finns det redan 

förväntningar på hur barn bör bete sig. Med det menas att vuxna förväntar sig att barnen gör 

som de blir tillsagda eller är okej med de beslut vuxna tar utan att barnen får en chans att 

yttra sig om det, vilket vi också upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. I 

resultatet synliggörs att samtliga förskollärare i förväg planerar hur arbetet ska läggas upp 

utan att ta in barnen i besluten. De antyder sedan att de haft barnens intressen i åtanke men 

få har ställt frågor till barnen och låtit dem vara delaktiga på riktigt. De har istället utgått 

ifrån sådant de själva lagt märke till, något vi ser som att de haft utgångspunkt i ett 

vuxenperspektiv på barnens intressen. Detta utifrån den litteratur vi använt oss av under 

teoretiska perspektiv. Om man istället lutar sig på det Emilson (2008) tar upp om barnens 

inflytande ur ett relationellt perspektiv skulle det kunna gynna barns möjligheter till reellt 

inflytande i verksamheten. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser att den barnsyn som pedagogerna har, får 

konsekvenser för hur hen förhåller sig i mötet med såväl kollegor, föräldrar och barn. 

Författarna funderar även över vad konsekvenserna blir om man som pedagog inte är 

medveten om vilken barnsyn man har? Detta är något som vi under förskollärarutbildningen 

hela tiden kommit tillbaka till. Nämligen hur viktigt det är att vi som förskollärare aldrig 

slutar reflektera över våra egna föreställningar om barn och blir medvetna om vilka normer 

vi befäster genom våra ageranden och uttalanden. Helt klart är det ju så att vi är formade 

efter den tid vi vuxit upp i och de erfarenheter vi själva har om hur det är att vara barn och 

vi anser därför precis som Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar att vi måste återerövra 

hörstyrkan för att göra barnens röster hörda och bekräfta deras rätt till och behov av att vara 

delaktiga och ha inflytande över sin utbildning. 

Emilson (2008) menar att barn kanske inte alltid uppfattar att de själva är med och 

bestämmer eller har inflytande eftersom de tar det som en självklarhet att det är de vuxna 

som bestämmer. Vi uppmärksammar att arbetslaget på en avdelning reflekterar över hur de 

kan ta in barnen och ge dem förståelse över när de får vara delaktiga eller ges inflytande 

genom att benämna och prata om det tillsammans med barnen, vilket också är en betydande 

skillnad jämfört med de andra avdelningarna där denna reflektion uteblir. Det arbetssätt som 

avdelningen använder sig av går i linje med Emilsons tankar om hur vi vuxna kan inta ett 

barnperspektiv och det är något vi lutar våra tankar och reflektioner emot. 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) finns det regler och rutiner som styr i förskolan och 

det var även något informanterna tog upp under intervjuerna. Detta är en del av de 

maktstrukturer som existerar inom förskolan menar författarna. Förslag på hur förskollärare 

kan agera för att rubba maktordningen ges av Emilson (2008) och det är ett närmande av 

barnens perspektiv, vilket betyder att en ska ta utgångspunkt i barnens tankar och 

upplevelser, som Emilson benämner som ett fenomenologiskt perspektiv. Men att man även 
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som förskollärare genom att visa lekfullhet och emotionellt närvara kan komma i närheten 

av barnens perspektiv, vilket vi menar är en förutsättning för att på riktigt kunna arbeta med 

barns delaktighet och inflytande. Vidare beskriver Emilson att vuxna även behöver släppa 

på kontrollen de har för att undgå att maktrelationen mellan vuxna och barn blir alltför 

ojämställd, vilket vi med anledning av detta också menar skulle kunna vara en bra strategi 

för att gynna barns delaktighet och inflytande i förskolan. 

Alla informanter nämner att det finns svårigheter som påverkar deras arbete för att kunna 

uppnå läroplansmålen, såsom tidspress, stora barngrupper, låg personaltäthet, något som 

även Johansson (2011) påvisar. Författaren menar även att dessa svårigheter påverkar vilket 

förhållningssätt som förskollärare intar men även förskolans klimat. Detta är något som 

även vi har uppmärksammat och samtliga påverkansfaktorer verkar skapa stora problem i 

de svenska förskolorna i dagsläget, vilket i slutändan också har en negativ inverkan på 

arbetet kring barns delaktighet och inflytande. 

Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

Tidigare forskning lyfter fram att vuxna inom förskolan intar ofta en maktposition och har 

en förväntan om att barnen ska anpassa sig till de beslut som tas samt 

problemlösningsmetoder (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Johansson, 2011). Detta är något 

vi själva upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning, att pedagoger (för det mesta 

omedvetet) utnyttjar sin maktposition för att styra barnen för att passa in i de normer som 

råder och som går hand i hand med pedagogens egna föreställningar om hur barn bör vara 

och bete sig. Utifrån detta blir pedagogernas krav svårförståeliga för barnen vilket kan leda 

till att det är pedagogernas syn som styr och att kommunikationen uteblir eller omfattas av 

kritik och tillrättavisningar (Johansson, 2011). En kontrollerande atmosfär utvecklas som 

styrs av regler och de vuxnas vilja menar Johansson (2011), vilket ges smakprov på i 

resultatet där någon förskollärare ger uttryck för att barnen vet vad som förväntas av dem 

och agerar därefter. Vi ställer oss frågan vart barnens röst tar vägen i en sådan atmosfär och 

hur det ens kan vara möjligt att arbeta utifrån en demokratisk grund när pedagogerna intar 

en så överlägsen maktposition gentemot barnen? Vad lär sig egentligen barnen då, att de 

ska anpassa sig efter de vuxnas behov och avsikter? 

En slutsats som vi drar utifrån den här studien är att det behövs mer forskning i området om 

barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. En annan slutsats som kan dras är 

att den generella uppfattningen av barns delaktighet i förskolan är att den är inskränkt, vilket 

framgår i en rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU, 2010:66). I samma 

rapport belyses att på grund av den ojämställda makten som finns mellan barn och lärare 

kan barnens intresse av att vara delaktiga tolkas som motsägelser och trots. 

För att barnen ska kunna bli mer delaktiga och få ett större inflytande så måste pedagogerna 

vara genuint nyfikna och på ett medvetet sätt lyssna på det barnen har att säga och vad de 

ger uttryck för i förskolan. Med andra ord menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det 

handlar om att pedagogerna i verksamheten ska återerövra hörstyrkan. De drar därför 

slutsatsen att om vi faktiskt lyssnar på vad det egentligen är som barnen behöver och har ett 

autentiskt intresse för detta och sedan använder det som utgångspunkt vid utformning av 

miljön så erbjuder vi barnen möjlighet till delaktighet och också en chans att vara med och 
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påverka sin egen miljö. Författarna framhäver samlingen som ett bra exempel på redskap 

för etik och demokrati och lyfter dokumentationen som ett sätt att synliggöra lyssnandet och 

skapa nyfikenhet samt intresse hos barnen för varandras olika uttryck. Sist men inte minst 

konstaterar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att dokumentation på väggarna kan användas 

till mer än dekoration, såsom att inspirera till gemensam reflektion och för att sprida 

nyfikenhet på avdelningen.  

Ett förslag till fortsatt forskning är därför att titta på hur förskollärarna tolkar läroplanen och 

hur denna ibland tycks bli ett hinder istället för en hjälp för barns rätt till delaktighet och 

inflytande samt uppmärksammar de maktstrukturer och rutiner som även de framstår som 

hinder för att efterleva Lpfö18 och barnkonventionen.  

Slutligen skulle vi vilja knyta ihop säcken genom att än en gång betona vikten av barns 

delaktighet och inflytande som ju faktiskt är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention 

om barns rättigheter, vilket nu i år också blivit lag i Sverige. I enlighet med detta 

poängterar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att den pedagogiska verksamheten ska utgå från 

en demokratisk grundstomme, vilket även betonas i Lpfö18, och att det innebär att det inte 

är valbart att lyssna på barnens åsikter utan att det är av största betydelse.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Inbjudan att delta i intervju om förskolebarns delaktighet och inflytande 

Vi heter Anna och Hanna och går sista terminen av förskollärarprogrammet på Umeå 

Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om barns delaktighet och 

inflytande i förskolan. Vi har påbörjat examensarbete genom att ta del av forskning och 

litteratur kring ämnet. För att få en bild av vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas 

i praktiken när det gäller detta, är dina erfarenheter och perspektiv värdefulla för vårt 

examensarbete.  

Därför skulle vi i en kortare intervju vilja ställa några frågor om hur du som förskollärare 

ser på det här uppdraget och dina erfarenheter av hur det kan hanteras i praktiken. Vi önskar 

också med din tillåtelse att få vara med vid ett tillfälle då ni har samling. Under samlingen 

kommer vi sitta med i ett hörn och anteckna. 

Ambitionen är att samla data genom fyra intervjuer med förskollärare vid olika förskolor i 

Umeå kommun. Intervjun kommer att ta ca 30 min och genomföras avskilt på en plats som 

du föreslår. Med din tillåtelse önskar vi spela in intervjun för att inte missa något intressant.  

I examensarbetets genomförande följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär att vi redogör för syftet med examensarbetet, att deltagande är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst utan att ange orsak. Alla som deltar kommer att ges fiktiva namn 

i det färdiga examensarbetet. De intervjuer och fältanteckningar som vi insamlat används 

endast för det här examensarbetet och ingen utomstående kommer att få tillgång till 

materialet. 

Förslag på intervjutillfällen: Vecka 11, måndag till fredag (9-13 mars). 

Med vänliga hälsningar, Anna Ek & Hanna Lindgren  

Förskollärarstudenter vid Umeå universitet 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1) Bakgrund:  

a) Berätta kort om arbetslaget: - antal pedagoger, könsfördelning, utbildning och yrke 

b) Berätta kort om barngruppen - antal barn, ålder, könsfördelning, olika kulturer 

(språk) 

c) Vad har du för utbildning och när tog du examen  

d) Vad har du för erfarenhet och verksam tid i förskolan?  

e) Hur länge har du jobbat på denna förskola / barngrupp? 

2) Delaktighet & inflytande: 

a) I Lpfö18 beskrivs Förskollärares ansvar för att varje barn, 

“får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll” 

i) Hur tolkar du dessa riktlinjer? 

ii) På vilka sätt tänker du att man arbeta med detta? 

iii) Ser du några hinder/möjligheter? 

 

b) Läroplanen framhåller även att arbetslaget ska, 

“främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin 

utbildning” 

i) Berätta om hur ni arbetar för att göra barnen delaktiga i verksamheten. 

ii) Konkret exempel 

iii) Vilka ev. hinder/möjligheter finns för att leva upp till Lpfös ambitioner? 

 

c) Skulle du säga att det finns en samsyn inom arbetslaget i hur barnen ska göras 

delaktiga/få inflytande? 

i) Om inte.. Kan du ge exempel på vad som skiljer sig åt? 

ii) Om ja.. Hur har ni kommit fram till samsynen? (ex. reflektioner, diskussioner 

m.m) 

 

d) Hur vill du beskriva barnens möjligheter att påverka sin vardag? 

i) På vilka andra sätt skulle de kunna få inflytande? 

ii) Hur kan barnen göra sin röst hörd? 

iii) Vilka ev. hinder/möjligheter finns? 

e) Använder ni er av pedagogisk dokumentation? 

i) Dokumenteras det på annat sätt? 

ii) Hur kommer detta till användning i arbetet med delaktighet och inflytande? 



 

 

 

iii) Finns hinder? 

 

f) Vill du berätta om hur du upplever att barnen kommunicerar sina 

behov/intressen/viljor/åsikter? (ex. säger/gör/kroppsspråk m.m) 

i) Finns det hinder/möjligheter? 

 

g) Kan du ge exempel på olika faktorer/ramar som påverkar ert arbete med 

delaktighet och inflytande? (ex. stora barngrupper, bemanning, resurser)  



 

 

 

Bilaga 3 

Observationsprotokoll 

Var uppmärksam på följande fyra aspekter under samlingen: 

1. Förskollärarens och barnens kroppsspråk 

2. Ögonkontakt mellan förskollärare och barn 

3. Hur förskolläraren tilltalar barnen 

4. Förskollärarens respons till barnens försök till kommunikation 


