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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att inhämta fördjupad kunskap om förskollärares uppfattning vad 

gäller barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Forskningsfrågorna som 

syftet grundar sig i är: Hur uppfattar förskollärare begreppen delaktighet och inflytande i 

förskolan? På vilka sätt arbetar förskollärare med barns delaktighet och inflytande i 

förskolan? Vilket förhållningssätt anser förskollärarna är viktigt att ha i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande? Studien genomfördes med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Deltagarna bestod av fem yrkesverksamma förskollärare, på förskolor i tre olika kommuner i 

Sverige. Tidigare forskning inom området visar att det inte finns en konkret definition på vad 

delaktighet och inflytande innebär i förhållande till barn. Forskning har dessutom visat att 

förskollärare kan känna en osäkerhet kring hur mycket inflytande ett barn i förskoleåldern 

klarar av, medan andra hävdar att alla oavsett ålder ska få utöva sina rättigheter kring 

delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle. I denna studie framkom det att 

förskollärare uppfattar begreppet delaktighet genom att barn och vuxna skapar något 

tillsammans, är involverade och får ta del av verksamhetens innehåll. Att barn får möjlighet 

att påverka sin vardag. Vidare visar resultatet att förskollärarna tolkar begreppet inflytande 

som möjlighet för barn att kunna påverka och argumentera för en förändring eller förbättring i 

förskolan. En av slutsatserna som kan dras i denna studie är att barn ska möta lyhörda 

förskollärare för att kunna utöva sina rättigheter kring delaktighet och inflytande.  

 

Sökord: Läroplan för förskolan. Demokrati. Förhållningssätt.   
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1. Inledning  

Idag lever vi i ett demokratiskt samhälle där barn liksom vuxna har rätt till att utöva sina 

mänskliga rättigheter genom delaktighet och inflytande. Enligt läroplanen för förskolan ska 

verksamheten vila på en demokratisk grund och bedrivas i demokratiska former så att barnen 

senare i livet ska kunna delta i samhället (Skolverket, 2010). Förskolan ses därmed som ett 

första steg i barns demokratifostran eftersom verksamheten präglas av relationer och samtal, 

vilket utgör grunden för ett gott demokratiarbete (Westlund, 2011).  

Barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolan har intresserat mig under min 

förskollärarutbildning samt när jag varit ute i verksamheterna, både som praktikant och som 

vikarie. Jag har erfarenheter av att arbetsformerna med barn kan se olika ut på olika förskolor 

och det kan lätt hända att vi vuxna i förskolan tar beslut utan att barnen varit delaktiga eller 

haft inflytande, trots att både skollagen och läroplanen belyser att barn har rätt till det.  

Tallberg Broman (2013) har forskat kring delaktighet och inflytande i förskolan. Utifrån 

hennes forskning upplevs arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande oftast som 

positivt, dock kan det också vara en problematik. Hon menar att pedagoger kan  känna sig 

oförberedda med att arbeta med barns delaktighet och inflytande och att det kan vara svårt att 

veta hur mycket inflytande ett barn i förskoleåldern bör ha. Forskaren hävdar vidare att 

förskollärare kan uppleva en frustration när det gäller barns inflytande eftersom det kan vara 

svårt att ge barnen inflytande i situationer som är betydelsefulla för verksamheten, inte enbart 

när barnen exempelvis får välja vilken frukt eller färg på sin mugg. Westlund (2010) lyfter 

också upp en problematik kring barns delaktighet och inflytande. Hon menar att många kan 

tycka att det är en självklarhet att förskolor ska arbeta med barns inflytande, däremot kan det 

vara svårt att definiera vad begreppen delaktighet och inflytande innebär i förskolans 

verksamhet, eftersom begreppen kan uppfattas och tolkas på olika sätt. I och med att 

begreppen kan uppfattas olika menar Karlsson (2014) att det kan leda till att vuxna agerar 

olika i arbetet med att ge barnen delaktighet och inflytande i verksamheten. Förskollärarna har 

ansvar över att i enlighet med läroplanen se till att barn får vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med denna studie är att inhämta fördjupad kunskap om förskollärares uppfattning vad 

gäller barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Syftet grundar sig i följande 

forskningsfrågor:  

 Hur uppfattar förskollärare begreppen delaktighet och inflytande i förskolan?  

 På vilka sätt arbetar förskollärare med barns delaktighet och inflytande i förskolan? 

 Vilket förhållningssätt anser förskollärarna är viktigt att ha i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande? 
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2. Bakgrund  

Dispositionen för denna del i studien är att kapitlet inleds med en kort historik om hur 

förskolans demokratiuppdrag växt fram samt vad demokrati i förskolan innefattar. Det 

centrala begreppen som studien kommer att präglas av är delaktighet och inflytande. 

Definitioner av dessa begrepp kommer att avhandlas samt hur delaktighet och inflytande kan 

komma till uttryck i förskolans verksamhet. Avslutningsvis redogörs det för vilket 

förhållningssätt som anses vara viktigt att förskollärare har i arbetet med att ge barnen 

möjlighet till delaktighet och inflytande.  

2.1 Hur växte förskolans demokratiuppdrag fram?  

I Sverige grundades barnträdgårdarna under 1900-talet, som anses vara en tidig form av 

förskola. Barnträdgårdarna grundades sig i den tyske pedagogen Fredrich Fröbel (1782-1852) 

pedagogik. Fröbelpedagogiken hade en stor inverkan i förskolans demokratiuppdrag eftersom 

pedagogiken grundades sig på att vuxna ska vara lyhörda och öppna för att lära sig av barnen. 

Barnen skulle även få möjligheten till att hjälpa, delta och känna sig delaktig i det vuxnas 

arbeten och liv (Tallberg Broman, 1995). En annan pedagogik som hade en stor inverkan i 

barnträdgårdarna var Montessoripedagogiken. Grundaren till denna pedagogik var italienska 

Maria Montessori (1870-1952). I och med att Montessoripedagogiken växte fram togs de 

gemensamma arbetsformerna i förskolan bort. Barnträdgårdarna skulle präglas av 

arbetsformer där barnen fick möjligheten till att välja fritt i aktiviteter (Montessori, 1939 

refererad i Westlund, 2011). Detta kan kopplas till hur den svenska förskolepedagoiken ser ut 

idag där läroplanen för förskolan poängterar att ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (Skolverket, 2010, s.9).  

Reggio Emilia - pedagogiken har också haft en stor inverkan på demokratiuppdraget i svenska 

förskola. Efter andra världskriget utvecklades ett pedagogiskt synsätt i den italienska staden 

Reggio Emilia. Pedagogiken grundades inte lika mycket på valfrihet jämfört med 

Fröbelpedagogiken och Montessoripedagogiken. I Reggio Emilia - pedagogiken betonades att 

barnen skulle ha rätt till delaktighet och få vara involverad i relationer, vuxna skulle lyssna på 

barnen som kompetena och aktiva (Rinaldi, 2006 refererad i Westlund, 2011). Enligt 

Westlund (2011) har demokrati haft en central del i förskolans nationella styrdokument från 

1970-talet. Nationella styrdokumenten som författaren bland annat lyfter fram är 

barnstugeutredningen och pedagogiskt program för förskolan. I barnstugeutredningen 

inriktades demokrati mot barnens, framförallt de äldre barnens, självständighetsfostran. När 

det gällde de yngre barnens självständighetsfostran skulle barnen få tid till att själva klara 

olika saker i verksamheten såsom att äta och klä på sig själv. De äldre barnen skulle allt 

eftersom öka sin delaktighet i verksamheten genom att få möjlighet till att planera aktiviteter 

och påverka regler i förskolan. I det pedagogiska programmet för förskolan riktades sig 

verksamheten mot demokratifostran, där jämlikhet, solidariet och ansvar var viktiga begrepp. 

Förskolans verksamhet skulle präglas av en demokratisk atmosfär, där bland annat alla 
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människors lika värde var en av de grundläggande värden. I det pedagogiska programmet var 

dessutom fokus på att barnen skulle få en inblick i det dagliga arbetet, barns tankar och 

intressen skulle tas tillvara i planeringen av verksamheten (Westlund, 2011). Detta tankesätt 

har anammats och finns i dagens läroplan: ”De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” (Skolverket, 2010, s.12). 

2.3 Demokrati i förskolan   

Demokrati i förskolan handlar precis som i andra sammanhang om att människor i ett 

demokratiskt samhälle erövrar inflytande. I förskolan är det barnen som erövrar inflytande i 

verksamheten som de deltar i (Karlsson, 2014). För att verksamheten ska kunna vila på en 

demokratisk grund är ett första steg i processen att förskollärarna diskuterar och försöker 

skapa en förståelse över vad demokrati kan innebära för alla individer i förskolan oavsett 

ålder (Arnér  & Sollerman, 2013). Det räcker emellertid inte att samtala och diskutera vad 

demokrati är i förskolan. Pedagogerna måste också ha ett demokratiskt förhållningsätt om 

barn ska få möjligheten till att förstå vad demokrati är (Arnér & Sollerman, 2013). Ett 

demokratiskt förhållningssätt innebär inte att barnen får möjligheter till olika val, utan barnen 

ska få möjligheter till att utvecklas på sina egna villkor och intressen (Ekelund, 2011).  

Arnér (2005) är inne på samma spår som Ekelund (2011), författaren betonar att det inte 

räcker med att barnen får välja mellan att dricka grön eller röd mjölk till maten. Utan det 

demokratiska arbetssättet som förskolan ska präglas av genomsyrar barns rättigheter i 

samhället (Skolverket, 2015). Barns rättigheter benämns oftast i termer av inflytande och 

delaktighet poängterar Ribaeus (2014). Melin (2013) lyfter fram att delaktighet är en 

grundläggande mänsklig rätt i ett samhällsmedborgarskap.  

2.4 Delaktighet och inflytande  

Begreppen delaktighet respektive inflytande kan uppfattas och tolkas olika beroende på i 

vilket sammanhang som begreppen är centrala i (Arnér, 2009; Dolk, 2013; Karlsson, 2014). I 

pedagogiska sammanhang används begreppen oftast som synonymer (Arnér, 2009; Engdahl, 

2014). Johannesen och Sandvik (2009) är forskare som väljer att definiera begreppen 

delaktighet och inflytande i förskolan som sammankopplade. De definierar begreppen genom 

att alla barn, pedagoger och vårdnadshavare ingår i en gemenskap där samspel, lyssnade och 

respekt för varandra är centrala utgångspunkter. Dock poängterar Arnér och Tellgren (2006) 

att det är viktigt att begreppen delaktighet och inflytande problematiseras eftersom det inte 

finns en tydlig definition på begreppen i förhållande till barn.  

2.4.1 Delaktighet  

I Nationalencyklopedins uppslagsverk (NE, 2015-11-03) definieras begreppet delaktighet som 

aktiv medverkan. Svenska akademins ordlista (2015) definierar begreppet som att vara 

inblandad. Arnér och Tellgren (2006) anser att begreppet delaktighet innebär att individer tar 

del av något som andra individer har bestämt, att individerna är med i processen som andra 
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individer har bestämt utan att individen haft möjlighet att påverka. Dolk (2013) och Karlsson 

(2014) har likartade tolkningar av begreppet. De menar att delaktighet alltid upplevs som 

positivt, att det sker i sociala sammanhang samt att delaktighet förknippas med demokrati och 

jämställdhet. Vidare menar Dolk (2013) att delaktighet i förskolan innebär att barn får 

möjlighet att aktivt vara med, skapa relationer samt att de får påverka den pedagogiska miljön 

och arbetsättet i förskolan. Åberg och Lenz Taguchi (2005) är nästintill inne på samma spår 

som ovanstående författare. De menar att barnen är delaktiga när de bjuds in av pedagogerna 

att tillsammans ta ansvar över vardagen på förskolan.  

I läroplanen för förskolan omnämns begreppet delaktighet bland annat i kapitlet 2.3 Barns 

inflytande genom följande: ”Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och 

för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2010, 

s.12.) Denna riktlinje som begreppet delaktighet benämns i har en nära koppling till demokrati 

och det demokratiska förhållningssättet som verksamheten ska präglas av (Karlsson, 2014).  

Melin (2013) framhäver i sin avhandling att artikel 12 i Förenta Nationerns barnkonvention 

tydliggörs vad barns rätt till delaktighet i samhället kan innebära genom följande:  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (UNICEF, 2009, s.18).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar emellertid att delaktighet inte enbart 

innebär att barnen ska få framföra sina åsikter, tankar och önskemål i alla frågor som rör 

barnet, utan delaktighet existerar när pedagogerna lyssnar, tar tillvara och förverkligar det i 

verksamheten.  

2.4.2 Inflytande  

Nationalencyklopedins uppslagsverk (NE, 2015-11-03) definierar begreppet inflytande som 

möjlighet till och tillfällig påverkan. Svenska akademins ordlista (2015) definierar begreppet 

som möjlighet till påverkan. Arnér (2009) tolkar begreppet inflytande genom att barnen ska få 

möjlighet att påverka sin vardag på ett tydligt sätt. Det innebär att förskollärarna ska planera 

den pedagogiska verksamheten utifrån barnens erfarenheter, intressen, och initiativ. Dock 

poängterar författaren att det också innebär att förskollärarna ska vara förberdda på att ändra 

den pedagogiska planeringen för att kunna utveckla den utifrån vad barnen har för önskemål, 

åsikter och tankar. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) definierar inflytande i likhet 

med Arnér (2009), att barnen ska få påverka sin vardag. Det som författarna tillägger på deras 

definition av begreppet är att barnen ska bli respekterade, få förtroende av de vuxna samt att 

de vuxna ska tolka och förstå det som barnen uttrycker. 

Ovanstående definitioner av begreppet inflytande kopplas samman med två av målen som 

läroplanen för förskolan anger gällande barns inflytande och det är följande mål: ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2010, s.12) ”Arbetslaget ska verka 

för att varje barn uppfattningar och åsikter respekteras” (Skolverket, 2010, s.12).  
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I ett annat mål i läroplanen för förskolan där barns inflytande omnämns är att: ”Förskollärare 

ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” 

(Skolverket, 2010, s.12).  

Enligt Karlsson (2014) innebär reellt inflytande inte att barnen ska vara med och bestämma 

över verksamheten och få sin vilja igenom i alla situationer. Utan reellt inflytande innebär att 

förskollärare synliggör barns inflytande i verksamheten genom att dokumentera barnens 

samspel och kommunikation. Förskollärarna ska ställa frågor till barnen, se barnen som 

kompetena och att pedagogerna kontinuerligt reflekterar över vad inflytande är och hur de 

vuxnas förhållningssätt är i relation till barns inflytande.  

Arnér och Sollerman (2013) hävdar att de tagit del av flera diskussioner om barns inflytande 

och att diskussionerna har handlat om i vilken ålder barn klarar av att få möjlighet till att 

påverka sin vardag. Författarna anser att det inte finns en specifik ålder där barn ska få 

möjligheten till inflytande, de menar att alla individer oavsett ålder som lever i ett 

demokratiskt samhälle ska få göra sin röst hörd genom att ha inflytande. Det kan kopplas 

samman till den svenska skollagen om barns och elevers rätt till inflytande genom följande:  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 

och mognad (SFS 2010:800).  

 

2.4.3 Arbetssätt där barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck   

Ett arbetssätt som Dolk (2013) har studerat på en förskola där både barns delaktighet och 

inflytande kommer till uttryck är barnråd. Detta arbetssätt är i likhet med skolans 

klassråd/elevråd. Barnråden inriktar sig mot att barnen ska få uttrycka sina tankar, åsikter och 

önskemål till pedagogerna och genom det påverka sin situation på förskolan. Barnråden som 

forskaren har studerat inleds med att barnen först får en tillbakablick över förra gångens 

barnråd. Eftersom barnen då får en återkoppling till vad som senast förekom under mötet samt 

att barnen får se att idéerna och önskemålen som de uttryckte senast har följts upp och kanske 

förverkligats i verksamheten. Utgångspunkten i barnråden är att barnen ska få ta upp saker 

som är viktiga för dem (Dolk, 2013).  

Westlund (2011) har studerat hur barns inflytande kan komma till uttryck på två 

förskoleavdelningar. Ett av arbetssätten som förskollärarna i hennes studie arbetar med är att 

förskollärarna skapar handlingsutrymmen för barnen. Det innebär att barnen får möjlighet att 

på sina egna initiativ välja aktiviteter utan att vara beroende av att en vuxen måste finnas 

tillhands. Material ska finnas tillgängligt på barnens nivå. Om ett barn har valt på eget initiativ 

att klippa med sax, då ska det finnas saxar tillgängliga för barnen på deras nivå som barnen 

själva kan använda. Westlund (2011) lyfter fram att dessa situationer även kan komma till 

uttryck vid måltider eller vid hallsituationer. Ett exempel vid måltider är att barnen själva 

lägger upp maten som de vill äta och tar mer mat om barnen vill det utan att fråga någon 

vuxen om medgivande. I hallsituationerna innebär det att barnen klär på sig själva utan att 

fråga någon vuxen om vilka kläder som behövs. Forskaren menar att dessa 
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handlingsutrymmen innefattar att barnen är vana vid att i dessa situationer få bestämma själva 

utan tillåtelse av vuxna.  

Ett annat arbetssätt som Westlund (2011) har studerat där barns delaktighet och inflytande 

kommer till uttryck och det är att förskollärarna skapar tillfällen till samtal med barn. Det 

innefattar att förskollärarna aktivt deltar i barnens aktiviteter eller i närheten av barnen, vilket 

leder till samtal mellan barn och vuxna. Forskaren definierar dessa samtal som informella 

samtal. Det informella samtalen utmärks genom att vuxna samtalar med barnen om vad 

barnen har gjort hemma eller vad barnen har för åsikter och önskemål om saker. Genom att 

samtala med barnen menar forskaren att förskollärarna får en tolkning av barnens åsikter och 

önskemål vilket sedan kan användas som ett verktyg i planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. Att samtala med barnen leder till att barnen kan känna att de blir lyssnade på 

och respekterade. Dessa samtal kan även uppstå under måltider, planerade aktiviteter där ett 

fåtal barn deltar.  

Westlund (2011) beskriver även ett annat arbetssätt och det handlar om att förskollärarna 

planerar utifrån barns behov och intressen. I detta arbetssätt möjliggör förskollärarna barns 

indirekta påverkan. En indirekt påverkan innefattar att förskollärarna tar med i sin planering 

vad de uppfattar barnen är intresserade av. Barnen är inte delaktiga i planeringen utan det som 

förskollärarna uppfattar att barnen är intresserade av ligger till grund för hur verksamheten 

planeras. Till exempel när det är dags för utflykt, då är det förskollärarna som ansvarar över 

vilket utflyktsmat som de uppfattar att barnen önskar sig. Westlund (2011) lyfter även ett till 

arbetssätt och det är att förskollärarna ger barn valalternativ. Detta innebär att förskollärarna 

erbjuder barnen valalternativ antingen under måltider eller i planerade aktiviteter. Forskaren 

menar att förskollärarna använder sig av detta arbetssätt för att tydligt visa för barnen att 

vardagen består av olika valmöjligheter. Ett exempel på en valmöjlighet är när de vuxna låter 

barnen välja mellan att äta mjuksmörgås eller hårdsmörgås. Forskaren poängterar vidare att 

valmöjligheter även kan förekomma när barnen får turas om att välja böcker efter lunch, då 

får ett barn välja en bok och nästa dag när det är dags för läsning igenom är det ett annat barns 

som får välja.  

Enligt Westlund (2011) är fråga efter barns förslag ett arbetssätt där barnen är delaktiga och 

har inflytande. I detta arbetssätt ställer förskollärarna barnen frågan: ”Vad vill du göra idag?” 

(Westlund, 2011, s.79). Forskaren menar att denna fråga är öppen, vilket leder till barnen får 

möjlighet att ge förslag och påverka sin vardag på förskolan.  

2.5 Barnperspektiv och barns perspektiv  

För att barns delaktighet och inflytande ska kunna möjliggöras och upprätthållas i förskolan är 

det viktigt att vuxna är medvetna om vad begreppen barnperspektiv respektive barns 

perspektiv innebär (Arnér & Tellgren, 2006). Det är också viktigt att inta dessa perspektiv för 

att vuxna ska kunna skapa en förståelse över vad begreppen delaktighet och inflytande 

innebär i förskolans verksamhet. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) kan 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv tolkas olika och används inte som synonymer. 
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2.5.1 Barnperspektiv  

Arnér och Tellgren (2006) tolkar begreppet barnperspektiv genom att vuxna sätter sig in i 

barnets situation utifrån varje enskilt barns perspektiv. Enligt Arnér (2009) är barnperspektiv 

och inflytande sammankopplade med varandra. Att inta ett barnperspektiv kan innebära att 

den vuxne sätter barnet i centrum, reflekterar och analyserar vilka konsekvenser ett beslut kan 

få för det enskila barnet och barngruppen (Regeringskanslitet, 2004). Arnér (2009) poängterar 

att barnperspektiv innefattar att den vuxne ser världen ur barnets eget synvinkel, vad barnet 

ser, hör, upplever och känner. Författaren hävdar vidare att denna definition på begreppet 

handlar på ett sätt om vuxnas perspektiv och även om hur barnet ser på sin egna tillvaro.  

2.5.2 Barns perspektiv  

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är barns perspektiv och delaktighet  

beroende av varandra i förskolans verksamhet. Att inta ett barns perspektiv innebär att de 

vuxna försöker tolka barnets görande och sägande och att vuxna är lyhörda över barnets 

uttryck för att kunna inta ett barns perspektiv (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

Genom samtal med barnen om det som sker under dagen i förskolans verksamhet får vuxna 

kunskaper om hur barn upplever sin tillvaro som vuxna skapar för barnen (Arnér, 2009). 

Enligt Karlsson (2014) innebär barns perspektiv att vuxna försöker förstå det sätt som barnen 

ger uttryck för, hur barnet ser på sig själv, på varandra, på vuxna och på samhället.  

2.6 Förhållningssätt i arbetet med barns delaktighet och inflytande  

Johannesen och Sandvik (2009) menar att förskollärarnas förhållningssätt är viktigt för att 

barnen ska få vara delaktiga och ha inflytande. De lyfter exempelvis fram att barnen har rätt 

att möta vuxna som är lyhörda, reflekterande och vågar bli utmanande i sin yrkesroll. Vidare 

menar Arnér och Tellgren (2006) att det är viktigt att pedagogerna är insatta i det som 

barnkonventionen lyfter fram gällande barns rättigheter samt det som läroplanen för förskolan 

framhäver för att barnen ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. Vidare hävdar 

författarna att det vuxna ska skapa en miljö där barnen ska våga uttrycka sina åsikter och det 

är att förskollärarna visar lyhördhet och respekterar varje enskild individ på förskolan.  

Arnér (2009) menar att de vuxna ska ha ett förhållningssätt där barnen blir bemötta med att 

vuxna säger ja istället för nej till barnens intiativ. Författaren poängterar att förskollärare i 

hennes studie är noga med att hålla på regler och säger ofta nej till barnen istället för ja, 

eftersom förskollärarna är rädda att barns intiativ ska bli problematiska eller extra besvär för 

de vuxna. Därför poängterar Arnér (2009) att det är viktigt att pedagogerna ändrar sitt 

förhållningssätt till att säga ja till barnen istället för nej. Hon har studerat detta i verkligheten 

och ger ett exempel:   

Ett par barn i leken övergår så småningom till att noggrant studera materialet de samlat in till 

matlagningsleken. Där granskas mest de vackra stenarna och de fina pinnarna. Tankar och idéer 

börja sjuda:  

- Hur ska vi kunna få dem blanka och rena?  
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Jo! VATTEN så klart!  

- Karin, Karin, snälla, kaan inte vi få ta ut vatten, snääälla!  

(K, Tyst tänkande, det är kallt, vantarna blir blöta, händer röda…).  

- Javisst kan ni få det. Vad ska ni ha vattnet till?  

- Vi ska tvätta våra stenar och pinnar.  

- Räcker det med en stor hink?  

- Men fröken, varför får vi det? 

- Jo vi ska fixa det.  

- Va, får vi det?  

- Ja!  

- Jiiipppiiiii, vi får vatten, vi får vatten… (Arnér, 2009, s.48).  

Genom detta exempel menar Arnér (2009) att säga ja istället för nej, leder till att barnen 

utvecklas i leken och i sitt samspel med andra, vilket innefattar även att barnen får inflytande 

och förskollärarna tar tillvara på barnens önskemål och förverkligar det i verksamheten.  

3. Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som har använts i studien för att samla in data. Längre 

fram i kapitlet beskrivs det hur urvalet har sett ut samt hur datamaterialet har bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis redogörs det för hur jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) 

forskningsetiska principer.  

3.1 Val av metod   

Syftet med denna studie är att inhämta fördjupad kunskap om förskollärares uppfattning vad 

gäller barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Studiens forskningsfrågor 

inriktas på hur förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande, vilket arbetssätt 

och förhållningssätt som förskollärarna anser är viktigt att ha för att barnen ska vara delaktiga 

och ha inflytande. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor ansåg jag att intervju som 

forskningsmetod var en lämplig metod att använda. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram 

att intervju som forskningsmetod, särskilt den kvalitativa intervjun, är relevant att använda när 

forskaren vill förstå olika perspektiv på det valda ämnena utifrån varje intervjudeltagares 

berättelser. Vidare hävdar författarna att kvalitativa intervjuer ger utrymme för deltagarna att 

berätta om sin tillvaro och att forskaren får möjlighet till att skaffa sig kunskaper som är 

grundligt prövade i verkligheten. Detta stärkte mitt val av metod. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan kvalitativa intervjuer vara halvstrukturerade. 

Begreppet halvstrukturerad innefattar att intervjuaren har möjlighet att ändra ordningen på 

intervjun beroende på vad informanten berättar och svarar. Dessa intervjuer utmärks även 

genom att intervjuaren använder sig av en intervjuguide som stöd under intervjuernas gång. 

Guiden fokuserar på vissa teman som intervjun ska handla om med förslag till frågor. 

Intervjuerna som jag genomförde hamnar under kategorin halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer eftersom en intervjuguide (se bilaga 2) användes som stöd och frågorna som ställde 

kom inte i samma ordning under intervjuerna.   
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3.2 Urval 

Urvalskriteriet för att medverka i studien var att deltagarna skulle ha förskollärarutbildning 

och arbeta inom förskola eftersom syftet och forskningsfrågorna inriktades mot yrkesgruppen 

förskollärare. Löfdahl (2014) hävdar att det är viktigt att ta kontakt med förskolechefer för att 

få ett godkännande innan kontakt tas med förskollärare på den förskola där studien ska 

genomföras. Jag tog hänsyn till detta och började med att ta kontakt med förskolechefer i de 

kommunerna som jag hade valt att genomföra min studie i. Det kommuner som jag valde har 

jag haft anknytning till tidigare av olika anledningar. Samtliga förskolechefer gav medgivande 

om att en studie kunde genomföras. En av förskolecheferna är jag bekant med sedan tidigare 

och personen ansåg att jag själv skulle ta kontakt med den förskola som jag ville genomföra 

min studie på. De två andra förskolecheferna var jag inte bekant med sedan tidigare och de 

gav mig förslag på förskolor som jag kunde kontakta. Förskollärarna kontaktades via telefon 

och samtliga var intresserade av att delta.  

Löfgren (2014) poängterar att det är viktigt att bygga ett förtroende för den målgrupp som 

eftersträvas och ett första steg i processen är att ta muntlig kontakt eftersom tempot i 

förskolorna idag kan vara högt. När jag kontaktade förskollärarna kom vi överens om att de 

skulle utse en eller två kollegor som skulle kunna tänka sig medverka i studien. Det är fem 

yrkesverksamma förskollärare som medverkat i studien. Samtliga deltagare arbetar inom 

kommunala förskolor i tre olika kommuner i Sverige. Deltagarna är i åldrarna 25 till 60 år och 

har varit verksamma förskollärare i 1 till 35 år. Två av deltagarna arbetar på samma förskola 

dock på olika avdelningar. Den ena arbetar med barn i åldrarna ett till två och och den andra 

med barn i åldrarna tre till fem år. De tre andra deltagarna arbetar på varsin förskola med barn 

i åldrarana två till fem år. Två av fem förskollärare som medverkade är bekanta för mig sedan 

tidigare medans de andra inte är det, därför anser jag att urvalet är delvis slumpmässigt. Enligt 

Trost (2010) är det viktigt att forskaren får fram en så stor variation som möjligt. Variationen i 

mitt urval anser jag som stort eftersom deltagarna var i olika åldrar, hade olika lång 

arbetslivserfarenhet samt att förskolorna där förskollärana arbetade låg i varsin kommun.  

3.3 Procedur    

Jag började med att utforma ett informationsbrev (se bilaga 1) som bestod av en presentation 

av mig, studiens syfte, intervjuns tidsram samt vilka rättigheter som deltagarna har vid 

medverkan i studien.  Därefter utformade jag en intervjuguide (se bilaga 2) som hade 

utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor med förslag till intervjufrågor. 

Informationsbrevet och intervjuguiden skickades via mail till samtliga deltagare efter den 

första muntliga kontakten.    

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt i arbetsrum på respektive förskola. Detta kom jag och 

deltagarna överens om eftersom intervjuerna ägde rum antingen före, under eller efter 

deltagarnas arbetstid. Trost (2010) hävdar att det är viktigt att miljön där intervjun äger rum är 

ostörd och trygg för deltagaren som medverkar. Detta tog jag hänsyn till eftersom förskolan är 

en miljö som deltagarna är bekanta med sedan tidigare samt att det kändes mest naturligt att 



 

10 

 

genomföra intervjuerna där. När det gällde dag och tidpunkt för intervjuerna var jag flexibel. 

Deltagarna fick komma med förslag på vilken dag och tidpunkt som passade bäst under en 

tvåveckorsperiod som jag hade avsatt för datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes enskilt 

och spelades in med hjälp av iPad. Jag ansåg att anteckna för hand skulle vara tidskrävande 

och viktiga delar hade kunna försummas. Deltagarna gav medgivande om ljudinspelning. 

Johansson och Svedner (2010) poängterar att kvalitativa intervjuer bör spelas in eftersom 

tonfall, pauser och avbrutna meningar kan vara betydelsefullt när forskaren ska bearbeta och 

analysera datamaterialet.  

 

Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mig, gick igenom informationsbrevet samt 

intervjuguiden. Därefter tydliggjordes studiens syfte och forskningsfrågor. Under intervjuerna 

utgick jag mestadels av frågorna i intervjuguiden. Jag ställde även följdfrågor om det var 

något som behövdes tydliggöras. Intervjuernas planerade tidsram var på 30 till 40 minuter, 

men samtliga intervjuer tog mellan 40 till 60 minuter. Som avslutning vid varje intervju 

berättade jag för deltagarna att de kunde kontakta mig om de hade några funderingar kring 

studien och intervjun. Vi kom även överens om att jag kunde ta kontakt med dem ifall det var 

något som jag behövde komplettera eller förtydliga.  

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Det insamlade datamaterialet lyssnade jag noggrant igenom efter varje genomförd intervju. 

Jag hade möjligheten till att lyssna igenom intervjun när jag hade den färskt i minnet eftersom 

intervjuerna genomfördes olika dagar. Datamaterialet transkriberades därefter från ljud till 

text. När jag transkriberade materialet kategoriserade jag det som intervjudeltagaren sade 

utifrån varje intervjufråga och följdfråga. Texten skrevs ned i sin helhet, dock uteslöts uttryck 

som inte var relevant för studien som till exempel skratt, ”eh” och ”mm”. När samtliga 

intervjuer var transkriberade markerade jag i dokumenten med olika färger det som jag ansåg 

var mest relevant för studien. Analysmetoden som har använts är tematisk analys. Löfdahl och 

Hjalmarsson (2014) poängterar att tematiska analyser är relevanta att använda när studien 

grundar sig på flera olika personers berättelser och hur personerna förhåller sig till ett och 

samma fenomen. Jag började med att dela upp transkriberingarna i olika kategorier som hade 

en koppling till varje forskningsfråga som till exempel defintioner. I det dokumenten där 

definitioner var utgångspunkten skrev jag in i ett gemensamt dokumentet det som varje 

intervjudeltagare hade uppfattat och definierat begreppen delaktighet och inflytande. Därefter 

markerade jag med färg vilka likheter och skillnader som fanns i det dokument, för att sedan 

kunna presentera resultatet utifrån varje forskningsfråga på ett övergripligt sätt. Detta 

tillvägagångsätt användes för samtliga forskningsfrågor.  

3.5 Forskningsetiska principer 

Johansson och Svedner (2010) lyfter fram att det är viktigt att forskaren visar respekt och tar 

hänsyn till individer som medverkar i studien. Jag förhöll mig till de fyra forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Principerna är informationskravet, 

samtyckteskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om att det är frivilligt 

att delta i studien. Forskaren ska beskriva studiens syfte samt vart den sammanställda studien 

ska publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). Jag förhöll mig till detta krav genom att jag både 

informerade förskolecheferna och förskollärarna om studien. Jag informerade om studiens 

syfte, att det är frivilligt att medverka samt att studien är en offentlig handling som ska 

publiceras på DIVA, som är Umeå universitets publiceringsdatabas. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt deltagande och 

att de har rätt till att avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag förhöll mig till samtyckeskravet genom att förskollärarna som 

jag kontaktade gav muntligt samtycke. I informationsbrevet som deltagarna fick ta del av 

beskrev jag även där att deltagarna har rätt till att avbryta sin medverkan under intervjun samt 

inledningsvis inför varje intervju informerade jag om detta.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska se till att ingen obehörig ska kunna 

identifiera deltagarna och arbetsplatsen i studien och att det insamlade materialet ska raderas 

när studien är sammanställd (Vetenskapsrådet, 2002). Jag förhöll mig till detta krav genom att 

jag informerade deltagarna i informationsbrevet och inför varje intervju att en konfidentialitet 

finns. Jag förklarade för intervjupersonerna att ingen utomstående kommer kunna identifiera 

vilka som har varit med i studien och vilka förskolor. För mig är deltagarna inte anonyma då 

jag känner till deras namn, men i den sammanställda studien ska ingen utomstående kunna 

identifiera personen eller förskolan. Inför varje intervju talade jag om att ljudinspelningarna 

kommer att raderas när studien är sammanställd och jag kommer att använda mig av fingerade 

namn i studien.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som forskaren samlat in under studiens gång om varje 

deltagare endast ska användas i den studie där deltagarna gett samtycke för (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag informerade varje deltagare innan intervjun att uppgifterna som samlats in om 

deltagaren enbart kommer att användas i denna studie.  

4. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. För att det ska vara 

förståeligt har rubrikerna delats upp utifrån studiens forskningsfrågor. Samtliga namn i texten 

är fingerade för att bevara deltagarnas anonymitet. Citaten som finns med i texten är 

utplockade ifrån transkriberingarna av varje intervju, dock har jag uteslutit ord som ”skratt”, 

”eh” och ”mm” eftersom jag anser att dessa ord inte har någon betydelse för innehållet i det 

som förskollärarna berättade.  

4.1 Förskollärarnas uppfattning av begreppen delaktighet och inflytande    

Samtliga intervjuer inleddes med att deltagarna fick berätta om hur de uppfattar begreppen 

delaktighet respektive inflytande i förhållande till deras yrke.  
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4.1.1 Delaktighet 

Tre av förskollärarna som deltog i intervjun hade liknande uppfattningar om begreppet 

delaktighet. De betonar att delaktighet är när både barn och vuxna på förskolan skapar något 

tillsammans, att barnen är involverade och får ta del av verksamhetens innehåll. Två av 

informanterna lyfte fram detta: ”Ur både pedagog och barnsynpunkt tänker jag…Att det är 

något som vi skapar tillsammans på förskolan som barnen får ta del av” (Anna). ”Att vi inte 

kör över barnen att vi lyssnar och genom de får barnen delaktighet” (Emma).  

En av deltagarna uttryckte liknande tankar om delaktighet, men lyfte särskilt fram att 

delaktighet i deras verksamhet också handlar om värdegrundsarbetet som de arbetar mycket 

med. Hon berättar att värdegrundsarbetet handlar om att barnen ska få känna sig viktiga, 

värdefulla och unika:  

(…) Enkla saker som till exempel när ett barn är ledig eller sjuk. Då pratar vi under samlingen 

att vi saknar en pusselbit här idag för det barnet är inte här… Då får barnen känna sitt eget 

värde…Det tycker jag är viktigt (Frida).  

 

Förskolläraren Elin hade en annan uppfattning kring begreppet delaktighet. Hon berättar att 

delaktighet råder när alla, både barn och vuxna vet vad som gäller på förskolan och genom det 

kan påverka den dagliga strukturen, aktiviteterna och det fasta rutinsituationerna. Vidare 

kopplar informanten delaktighet till demokrati och menar att demokratiska beslut måste följas 

för att kunna säga att delaktighet existerar:  

 

(…) Alla har rättigheter, barn har rätt till att leka, men har skyldigheter när man har lekt färdigt 

och det är att avsluta det som man har lekt (Elin). 

 

En av förskollärarna som arbetar med barn i åldrarna ett till två år poängterar att delaktighet 

råder när förskolan arbetar efter samma rutiner och att barnen är medvetna om rutinerna som 

finns: ”(…) Att barnen vet vad som händer efter lunch…och det är att vi går och sover..Då är 

barnen delaktiga i det som sker” (Lisa).  

 

4.1.2 Inflytande  

När det gäller uppfattningen av begreppet inflytande har Emma och Lisa liknande tolkningar. 

De kopplar inflytande till självständiga val som barnen får möjlighet att göra både i inom - 

och utomhusmiljön. Emma berättar att de utformar verksamheten ur det enskilda barnets 

behov och gruppens behov och genom det har barnen inflytande i prinicip allt det gör på 

förskolan.  

 

Vi arbetar ju i projektform...Det är barnens inflytnade som styr vart projektarbetet leder, vad 

uttrycker barnen? Vad tycker dem om att göra? Vad är deras intressen? (Emma).  
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Under tre av intervjuerna framkom det att inflytande innebär att barnen får möjlighet att 

påverka verksamheten genom att framföra sina åsikter, tankar och önskemål. Elin betonar att 

inflytande i deras verksamhet är när de vuxna skapar tillfällen där barnen får möjlighet till att 

argumentera för en förändring eller förbättring i förskolan: ”Det kan vara allt från att barnen 

vill ha en förändring i byggrummet till att de ska bestämma över var vår maskkompost ska 

vara” (Elin).  

 

4.2 Arbetssätt där barnen är delaktiga och har inflytande  

Förskolan som Frida arbetar på har de alltid strävansmål om barns inflytande med 

utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Informanten betonar att barns delaktighet och 

inflytande alltid är i fokus i allt det planerar och att de använder sig av utvärdering som ett 

verktyg för att se hur delaktiga och hur mycket inflytande barnen haft: ”Var barnen 

delaktiga?..Det kanske de inte var?.. Hade de inflytande? Hade vi fått ett annat resultat om vi 

gjort det på ett annat sätt?” (Frida). Vidare berättar informanten att de arbetar för att barnen 

alltid ska vara med och besluta och komma med förslag om aktiviteter i verksamheten.   

De äldre barnen pratade mycket om flyttningen av vår järnvägsstation här (…) då tog vi en 

promenad till den nya stationen..Ett exempel på hur vi tar tillvara på barnens förslag och 

förverkligar det i verksamheten (Frida).  

Frida berättar att väljartavlan är ett arbetssätt som de använder sig av i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande. Enligt deltagaren är syftet med väljartavlan att barnen själva ska få 

välja vad de vill göra utifrån aktiviteterna som presenteras för barnen på väljartavlan. Barnet 

tar sitt porträtt, lägger den på den aktivitetsbild som de vill arbeta med för tillfället. När barnet 

känner för att göra något annat flyttar barnet porträttet till en annan aktivitet. Förskolläraren 

poängterar att det i grund och botten är de vuxna på förskolan som lägger grunden för 

väljartavlan och när den planeras så försöker de tänka på vad barnen är intresserade av. 

Vidare lyfts det fram att deltagaren inte ser någon nackdel med att de vuxna lägger grunden 

för väljartavlan: ”Vi kan ha fått influenser från barnen som gör vilka aktiviteter som ska 

finnas tillgängligt just nu på tavlan” (Frida). Avslutningvis berättas det om att barnen också 

får påverka eftersom barnen får önska vilka aktiviteter som ska finnas med på väljartavlan.  

Ett annat arbetssätt som Frida lyfter fram under intervjun som de använder sig av i arbetet 

med barns delaktighet och inflytande är röstning. Hon berättar att de tillsammans med barnen 

röstar fram olika förslag som de kan göra i verksamheten och att det ofta är barnen som 

kommer med förslag på aktiviteter, men att de vuxna ibland måste komma in och vara en 

hjälpande hand. 

 

Ett av barnen kom med ett förslag där man kunde göra maskar av gelatin nu till halloween. 

Barnet hade sett klippet tillsammans med sin mamma (…) barnet fick då berätta under 

samlingen åt de andra barnen vad barnet hade sett. Vi tog fram vår smartboard visade klippet för 

dem andra barnen så att alla barn får ta del av det och är med på banan innan vi röstar. (…) det 

slutade med att vi ska göra detta till halloween (Frida).  
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På förskolan där Emma arbetar används också röstning för att ge barnen möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Deltagaren berättar att barnen får välja varsin bok som de vill 

lyssna på under lässtunden, som de har efter lunch. Barnen lägger sedan en röst var på den 

bok som de helst vill lyssna på.   

 

 

(…) Vi visar för barnen att denna bok blev vald för att ni har valt och röstat fram denna bok, ni 

har haft inflytande över att denna bok blev vald (Emma). 

 

Vidare betonar Emma att de arbetar mycket med att barnen ska få känna att det som barnen 

tycker och tänker är viktigt. Därför arbetar de i arbetslaget med att undvika att använda 

begreppet nej till barnen:  

 

Tänk om vi hela dagarna skulle behöva samarbeta med en grupp på tjugo individer och vänta på 

sin tur hela hela tiden. Då är det inge kul att få en nej hela tiden, vi har arbetat jätte mycket med 

detta (Emma).  

 

Dock poängterar Emma att det inte alltid går att säga ja till barnen, men att det ändå är viktigt 

att ta tillvara det barnen säger. Förskolläraren ger ett exempel på detta:   

 

(…) Om en grupp barn uttrycker ett önskemål om till exempel ett springlopp för att de såg en 

annan avdelning ha det. Då kunde vi inte säga ja till barnen eftersom barnen önskade även att ha 

nummerlappar vilket vi inte kunde fixa på direkten för det var dags för lunch. Men då är det 

viktigt att vi sedan genomför detta med barnen och det har vi gjort. På det sättet så säger vi nej 

till barnen och förklarar varför vi inte kan göra det men att vi sedan genomför det om barnen 

ännu önskar det (Emma).  

 

Det arbetssätt som används på Annas förskola för att göra barnen delaktiga och ge dem 

inflytande är att de samtalar med barnen. Anna berättar att deras barngrupp har varit väldigt 

oroliga och att de ofta har uppstått konflikter mellan barnen: ”Vi samlade barnen, pratade med 

dem, frågade hur en bra kompis är” (Anna). Vidare berättar hon att barnen fick komma med 

förslag på hur en bra kompis är och hur man ska vara mot sina kompisar på förskolan. De 

skrev ned förslagen på ett stort papper som därefter hängdes upp på väggen i verksamheten. I 

denna situation får barnen framföra sina åsikter och vara delaktiga i hela processen, från start 

till att dokumentaionen hänger på väggen. Förskolläraren framhäver att barnen kommer ihåg 

dokumentationen och kan blicka tillbaka på hur en bra kompis är om det är någon som blivit 

ledsen under dagen på förskolan.  

 

Ett annat arbetssätt där barnen är delaktiga och har inflytande är att barnen får ta med sig 

avdelningens gosedjur Agnes. Barnen får turas om att ta med sig Agnes hem och uppleva 



 

15 

 

något med gosedjuret som barnen därefter får berätta för de övriga barnen på förskolan. Detta 

skapar inte enbart delaktighet och inflytande hos barnen, enligt Anna. Utan det ökar även 

barnets självkänsla.  

 

Lisa som arbetar på en småbarnsavdelning poängterar att det som gör att barnen får känna sig 

delaktiga och utöva inflytande i deras verksamheten är när de vuxna pratar med barnen, 

förklarar vad som händer och var det är på väg. Det som hon särskilt lyfter fram är att det är 

viktigt att pedagogerna förklarar för barnen varför något händer, varför vi går hit och varför vi 

är här etc.   

 

Att jag inte bara tar barnet i handen och går, det är inte okej. Man måste prata med barnen för att 

de ska känna att de är delaktiga (Lisa).  

 

Vidare berättar Lisa att de alltid ser varje rutinsituation som ett lärande för barnen och lyfter 

fram att det inte gör saker för barnen, utan det visar och samtalar med dem för att kunna vet 

vad barnen vill. Att se observera barnens kroppspråk är viktigt menar deltagaren: ”Hur 

uttrycker sig barnen, var är de trygga, vad tycker de är kul att göra och inte göra? ” (Lisa).  
 

Lisa anser att ett tillvägagångssätt i arbetet med de yngre barnens delaktighet och inflytande 

är att erbjuda barnen två valmöjligheter, att barnen antingen får välja mellan att till exempel 

läsa en bok eller att leka med bilar. Förskolläraren lyfter fram att det är viktigt att barnen får 

göra det som barnet väljer: ”Det blir ju inte bra om jag erbjuder barnen två val och så får dem 

inte genomföra det som barnet valde” (Lisa). Vidare menar deltagaren att det ska finnas 

material tillgängligt för barnen på deras nivå, där de kan välja själva över vad det vill göra.  

 

Arbetssättet där barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck på den förskola där Elin 

arbetar på, är att förskolan har en dagsstruktur där både barn och vuxna är införstådda i vad 

som sker i verksamheten: ”Vi behöver aldrig diskutera med barnen om vi ska ut eller inte. Vi 

har alltid samma struktur” (Elin).  

 

Deltagaren berättar att det aldrig sker en förändring i den dagliga strukturen om inte barnen 

varit involverade och haft möjlighet att påverkan. Om en förändring behöver göras i 

strukturen beskriver förskolläraren att barn och vuxna har möjligheten att kalla till ett möte 

där barnen tillsammans med de vuxna diskuterar: 

 
Då visar vi på problem. Förstärker det med bilder till exempel om vi har fått en inbjudan till en 

teater och tiden inte passar då är det ett problem. Vi kallar till möte. Barnen är med i hela 

processen (Elin).  

 

Vidare lyfter deltagaren fram att de tillsammans med barnen kommer fram till en lösning på 

problemet som är aktuellt. Därefter har barn och vuxna en röst var att lägga på förslagen som 

diskuterats fram. Förskolans arbetssätt byggs även på att barnen därefter tar ansvar över att 

framföra förändringen till de andra barnen som varit lediga: ”Vi ger barn ansvar och ju mer 
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ansvar de får desto mer ansvar tar det” (Elin). Förskolläraren ger ett konkret exempel på hur 

ett problem och ett möte kan se ut och det framkommer att senast de hade ett möte i 

barngruppen var att alla ville leka samtidigt i ett av rummet på förskolan som benämns som 

lägenhet. Förskollärarna upplevde att det var ett problem med detta i och med att barnen hade 

svårt att vänta tills det finns plats i lägenheten. Deltagaren berättar att de vuxna hade en 

lösning på problemet men poängterar att det inte är så de arbetar i förskolan utan då kallade de 

till ett möte och presenterade problemet. Diskussion uppstod mellan barn och pedagoger. Det 

framkom i mötet att de ska ändra inomhusmiljön så att det finns två rum där barnen kan ha 

rollekar, vilket var barnens förslag betonar förskolläraren. Vidare berättar deltagaren om att 

det är viktigt att samtliga barn är med på förändringen och poängterar att i deras arbetssätt får 

barnen möjligheten att vara med, besluta, rösta och kommunicera med varandra, vilket är ett 

viktigt verktyg i deras verksamhet.   

4.3 Förhållningssätt i arbetet med barns delaktighet och inflytande  

När samtliga förskollärare blev tillfrågade om vilket förhållningssätt som de anser är viktigt 

att ha i arbetet för att barnen ska kunna tillämpa sina rättigheter kring delaktighet och 

inflytande är samtliga informanter eniga om att det är viktigt att barnen möter lyhörda 

pedagoger. Det vill säga vuxna som uppmärksammar, ser varje enskild individs önskemål, 

åsikter och behov. Under samtliga intervjuer framkom det även att det är viktigt att vuxna 

respekterar, lyssnar och tar barnen på allvar. En av informanterna berättar: ”Barn är 

människor med mindre erfarenheter och erfarenhet ska vi hjälpa dem med. Vi bemöter barnen 

som vi själva vill bli bemötta”. 

Tre av förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att barn möts av tillåtande, flexibla och 

konsekventa förskollärare, vilket innebär bland annat att de vuxna ska se möjligheter med 

barnens olika förslag, önskemål och åsikter och därefter kunna förverkliga det i 

verksamheten. 

Barnen ska vara medvetna om att vi vuxna inte ger olika bud till barnen. Om ett barn frågar mig 

och jag ger ett svar. Barnet ställer samma fråga till en annan vuxen då ska barnet få samma svar 

som barnet fick tidigare av mig (Anna).  

Emma berättar att de arbetar med att ha ett förhållningssätt som bygger på att de vuxna visar 

och tydliggör för barnen att barnens åsikter, önskemål och intressen har förverkligats i 

verksamheten: ”Visa och lyfta för barnen, att vi gjorde det här för att ni visade intresse för det 

här eller ni uttryckte det här”. Lisa berättar att det är viktigt att vuxna har tålamod i arbetet 

även fast vuxna ofta vill gå in och hjälpa utan att ge barnen tid:  

Att inte vara för snabb att gå in och hjälpa, inte ens med ett åringarna. De kan upptäcka själva. 

Låta barnen prova, barnen kan mer än vad vi tror, finnas som ett stöd för barnen inte 

servicepersonal (Lisa).  
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5. Analys 

I detta kapitel i studien analyseras studiens resultat med koppling till relevant litteratur och 

forskning inom området. Rubrikerna har utformats utifrån studiens forskningsfrågor.  

5.1 Förskollärarnas uppfattning av begreppen delaktighet och inflytande 

Majorieten av deltagarna uppfattade begreppet delaktighet som att barn och vuxna ingår i en 

solidaritet, att barn och vuxna skapar något tillsammans i förskolan, att barnen är involverade 

och får ta del av verksamhetens innehåll. Deltagarnas uppfattning av begreppet stämmer 

överens med den Svenska akademins ordlista (2015) där delaktighet definieras som att vara 

inblandad. Deltagarnas uppfattning är också i likhet med Johannesen och Sandvik (2009) 

tolkning av båda begreppen delaktighet och inflytande. Författarna framhäver att delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet innebär att alla individer är en del av en gemenskap.  

I resultatet framkom det en annan uppfattning av begreppet delaktighet. En av deltagarna 

tolkade att begreppet råder när barn har möjlighet att påverka verksamhetens struktur, rutiner 

och aktiviteter. Detta poängterar Dolk (2013) i sin studie, att delaktighet i förskolan innebär 

när barn får möjlighet att påverka den pedagogiska miljön och verksamhetens arbetssätt. 

Deltagarens uppfattning stämmer överens med Nationalencyklopedins uppslagsverk (NE, 

2015-11-03) och Svenska akademins ordlista (2015), tolkning av begreppet inflytande. 

Deltagaren uppfattar delaktighet som möjlighet till påverkan, uppslagsverket och ordlistan 

uppfattar inflytande som möjlighet till och tillfällig påverkan.  

Majoriteten av deltagarna uppfattade begreppet inflytande som påverkan. Denna uppfattning 

stämmer överens med Nationalencyklopedins uppslagsverk (NE, 2015-11-03) och Svenska 

akademins ordlista (2015), definition av begreppet inflytande. I resultatet framkom det en 

annan tolkning av begreppet inflytande. En av deltagarna uppfattade att barnen har inflytande 

när deras intresse och uttryck styr vad verksamhetens erbjuder barnen. Detta stämmer överens 

med Arnér (2009) tolkning av begreppet. Författaren poängterar att barn har inflytande när de 

får möjlighet att påverka sin vardag och när den pedagogiska verksamheten planeras utifrån 

barns erfarenheter, intressen och initiativ.  

5.2 Arbetssätt där barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck  

I resultatet framkom det att majoriteten av deltagarna som representerar olika förskolor 

erbjuder barnen att rösta utifrån olika förslag för att barnen skulle ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Det kunde vara allt från att varje barn fick lägga en 

röst var på vilken bok som skulle läsas under lässtunden, till vad förskolan skulle göra till 

exempel under halloween. Deltagarna som använde sig av detta arbetssätt ansågt att barn får 

möjlighet att påverka sin vardag på förskolan via röstning. Detta arbetssätt är i likhet med ett 

arbetssätt som Dolk (2013) har studerat som är barnråd. Forskaren menar att i barnråden får 

barn möjlighet att påverka sin vardag genom att uttrycka sina tankar, åsikter och önskemål. 

Arbetssättet som framkom i resultatet kan även kopplas samman till följande mål ur 
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läroplanen: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2010, s.12).  

Ett annat arbetssätt som framkom i resultatet där deltagarna ansåg att barn får möjlighet till 

delaktighet och inflytande i verksamhet är att samtala med barn. En av deltagarna som lyfte 

fram detta arbetssätt, arbetade med barn i åldrarna ett till två år. Deltagaren menade att 

samtala och förklara för barnen vad som sker får barnen möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Den andra deltagaren som ansåg att samtal är en grund till delaktighet och 

inflytande ansåg att när vuxna samtalar med barnen får barnen uttrycka sina åsikter och 

komma med förslag på vad verksamheten ska innehålla. Detta arbessätt som framkom i 

resultatet stämmer överens med ett av arbetssätten som Westlund (2011) har studerat. 

Forskaren poängterar att samtal med barn ger förskollärarna möjligheten att ta tillvara på 

barns åsikter och önskemål. Vidare menar forskaren att barn får känna att de blir lyssnade på 

och respekterade som individer när de vuxna samtalar med barnen.  

Deltagarna som arbetar med barn i åldrarna ett till två år poängterar att de arbetar med att ge 

barnen två valmöjligheter. Detta arbetssätt ger barnen möjlighet till att påverka sin situation 

på förskolan menar deltagaren, att barnen får påverka sin situation på förskolan. Westlund 

(2011) har studerat ett liknande arbetssätt i förskolan. Forskaren menar att ge barnen 

valalternativ visar för barnen att vardagen består av olika val.    

5.3 Förhållningssätt i arbetet med barns delaktighet och inflytande 

Enligt Johannesen och Sandvik (2009) har barn rätt till att möta vuxna i förskolan som är 

lyhörda för barnens behov, uttryck, åsikter och intressen. Studiens resultat visar att samtliga 

deltagare ansåg att lyhördhet är ett viktigt förhållningssätt för att tillgodose barns rätt till 

delaktighet och inflytande. Utöver förhållningssättet lyhördhet framkom det i resultatet att 

samtliga informanter ansåg att det är viktigt att vuxna respekterar, lyssnar och tar barnen på 

allvar. Detta kan kopplas samman till följande mål som läroplanen anger om barns inflytande: 

”Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras” (Skolverket, 

2010, s.12).  

Förhållningssättet som samtliga deltagare ansåg var viktigt stämmer även överens med det 

som Arnér och Tellgren (2006) poängterar. Författarna anser att vuxna ska vara lyhörda för att 

barnen ska kunna känna sig respekterade och kunna uttrycka sina åsikter. Arnér (2009) lyfter 

fram ett förhållningssätt där vuxna ska använda begreppet ja till barnen istället för nej. Detta 

förhållningssätt kan kopplas samman till ett av arbetssätten som en av deltagarna poängterar 

som viktigt i arbetet med barns delaktighet och inflytande. Forskaren menar att detta 

förhållningssätt leder till att barn får möjlighet att framföra sina önskemål som förskollärarna 

kan förverkliga i verksamheten.  

6. Diskussion  

Dispositionen för detta kapitel i studien är att den inleds med en resultatdiskussion där 

resultatet diskuteras samt vilka slutsatser som dras utifrån resultatet och den genomföra 
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analysen. Längre fram i kapitlet presenteras en metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att inhämta fördjupad kunskap om förskollärares uppfattning vad 

gäller barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Studiens forskningsfrågor 

var: Hur uppfattar förskollärare begreppen delaktighet och inflytande? På vilka sätt arbetar 

förskollärare med barns delaktighet och inflytande i förskolan? Vilket förhållningssätt anser 

förskollärarna är viktigt att ha i arbetet med barns delaktighet och inflytande?  

Studien visar att förskollärare har olika uppfattningar om begreppet delaktighet. En av 

slutsatserna som dras utifrån resultatet och med koppling till Johannesen och Sandvik (2009) 

är att den övergripande uppfattningen som förskollärarna poängterar är att delaktighet i 

förskolan innefattar när barn och vuxna ingår i en solidaritet, att barnen är involverade och får 

ta del av verksamhetens innehåll. Det som jag uppfattar utifrån ovanstående slutsats är att 

förskollärarna är medvetna om att barn ska få vara delaktiga och vara inblandade i 

verksamheterna. En frågeställning som väcktes hos mig är: Är barn enbart delaktiga i samspel 

med andra individer? Erfarenheterna som jag har erhållit när jag varit ute i verksamheterna 

både som praktikant och som vikarie är att jag har upplevt att det finns barn som trivs med att 

till exempel leka själv under dagen. Är barnet delaktigt då? Jag upplever att barn är delaktiga 

när barnen är närvarande i verksamheten oavsett om barnet är i samspel med andra individer 

eller inte. En slutsats som dras utifrån studiens resultat och med koppling till Dolk (2013) är 

att en av förskollärarna uppfattar delaktighet genom att barn får möjlighet att påverka 

verksamhetens struktur, rutiner och aktiviteter.  

Vidare visar studien att förskollärarna även har olika uppfattningar vad gäller begreppet 

inflytande. En av slutsatserna som dras utifrån resultatet och med koppling till den Svenska 

akademins ordlista (2015) och Nationalencyklopedins uppslagsverk (NE, 2015-11-03) är att 

barn anses ha inflytande i förskolan när de får möjlighet att påverka sin situation. Slutsatsen 

som också dras utifrån resultatet och med koppling till Arnér (2009) är att barn anses ha 

inflytande när deras intresse och uttryck styr vad verksamheten ska erbjuda barnen. Min 

uppfattning kring ovanstående slutsatser av inflytande är att barnen anses ha inflytande i 

verksamheten när det sker verbalt från barnen. I resultatet framkommer det att en av 

förskollärarna arbetar med inflytande genom att ge barnen ansvar och poängterar att ju mer 

ansvar barnen får desto mer ansvar tar de. En frågeställning som väcktes hos mig var: Hur 

stort ansvar ska barnen ha i verksamheten? Min mening gällande barns ansvarstagande är att 

jag tycker att det ska vara en balans i hur mycket ansvar som ska läggas hos barnen. Utifrån 

min egen erfarenhet som jag har från förskoleverksamheterna är att barn inte alltid klarar av 

att ta ansvar eftersom barn kan behöva tydliga ramar för att känna sig trygga. Därför anser jag 

att det ska finnas en balans i arbetet med att ge barnen ansvar och inflytande i verksamheten 

eftersom förskolan ska tillgodose varje barns behov. Om barn får påverka allt i förskolan och 

ta ansvar över verksamheten, tillgodoser förskolan varje barns behov då? Med tanke på att 

vissa barn inte klarar av att påverka och ta ansvar i allt för stor utsträckning.  
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I min mening är det intressant att förskollärare har olika uppfattningar om delaktighet och 

inflytande i förskolan. Karlsson (2014) menar att en problematik som kan uppstå när 

begreppen kan tolkas på olika sätt är att vuxna kan agera olika i arbetet med att ge barnen 

delaktighet och inflytande. Jag anser att det är viktigt att arbetslag är eniga vad gäller 

innebörden av begreppen föra tt barnen ska kunna tillämpa det i sin vardag. Med tanke på att 

studien visar att det finns skillnader och likheter i deltagarnas uppfattningar av begreppen, 

visar studien även att detta finns i arbetsätten som förskollärarna använder sig av i arbetet med 

att tillgodose barns rätt till delaktighet och inflytande.  

Utifrån resultatet och med koppling till arbetssättet som Dolk (2013) har studerat dras 

slutsatsen att röstning är ett arbetssätt som majoriteten av förskollärarna använder sig i arbetet 

med att tillgodose barns rätt till delaktighet och inflytande. Studien visar att i detta arbetssätt 

får barnen möjlighet till att uttrycka sina åsikter, tankar och önskemål. En annan slutsats som 

dras är att förskollärarna använder sig av samtal med barnen för att se vad barnen är 

intresserade över (jfr Westlund, 2011).   

Studien visar att ett viktigt förhållningssätt i arbetet med att ge barnen möjlighet till 

delaktighet och inflytande är att barn ska möta vuxna i förskolan som är lyhörda över barnens 

uttryck, behov, åsikter och önskemål. Slutsatsen som kan dras utifrån ovanstående 

beskrivning och med koppling till Johannesen och Sandvik (2009) är att lyhördhet är ett 

viktigt förhållningssätt som deltagarna anser. Utifrån mina egna erfarenheter av 

förskoleverksamheten så anser jag att förskollärare måste vara lyhörda under hela dagen på 

förskolan. Hur ska verksamheten annars kunna vara utvecklande och lärande för alla barn som 

deltar om förskollärarna inte är lyhörda över det barnen ger uttryck för? Studien visar att 

deltagarna ansåg att det är viktigt att vuxna respekterar, lyssnar och tar barnen på allvar (jfr 

Arnér & Tellgren 2006). Jag anser att det är viktigt att arbetslag kontinuerligt reflekterar över 

vilket förhållningssätt som man tillämpar sig i arbetet med barn.  

Min avslutande reflektion är att jag upplever att barns delaktighet och inflytande är ett 

omfattande område och det är svårt att tydliggöra konkret hur förskolor arbetar med det. Jag 

anser att studien kan bidra med fördjupade kunskaper om hur förskollärare kan tillgodose 

barns rätt till delaktighet och inflytande.  

6.2 Metoddiskussion   

Forskningsmetoden som användes i denna studie var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Fördelarna som jag upplevde när jag använde mig av denna metod var att jag fick möjligheten 

att ta del av målgruppens uppfattningar om området. Om jag hade valt att använda mig av 

enkät istället hade inte deltagarna fått möjligheten att berätta om hur de resonerar och inte 

heller fått möjligheten att berätta vad de har för uppfattningar om området. Enkäter ger 

deltagarna mindre utrymme för motiveringar och jag som forskare hade inte haft möjligheten 

att ställa följdfrågor och på så sätt inte fått någon fördjupad kunskap om deltagarnas 

uppfattningar.  



 

21 

 

En annan forskningsmetod som hade kunnat användas i denna studie är observationer. Jag 

hade då fått möjligheten att se i verkligheten hur barns delaktighet och inflytande kommer till 

uttryck vilket hade kunnat leda till att jag fått ett bredare resultat. Om jag hade genomfört 

observationer hade jag även kunnat sätta mig in i barnens perspektiv och samtidigt se hur 

förskollärarna agerar i de olika situationerna där barnen är delaktiga och har inflytande.  

Inför intervjuerna valde jag att skicka ut en intervjuguide till samtliga deltagare innan 

intervjun ägde rum, eftersom samtliga deltagare önskande det. Fördelen som jag upplever 

med att skicka ut intervjuguiden är att deltagarna får möjligheten att förbereda sig inför 

intervjun eftersom vissa kan uppleva en nervositet över att bli intervjuad. Det är svårt att 

avgöra om detta har påverkat studiens resultat eftersom jag även ställde följdfrågor under 

intervjuerna som deltagarna inte hade fått förbereda sig på. Nackdelen som jag upplever med 

att skicka ut intervjuguiden är att deltagarna kan söka kunskap om området via internet eller 

via böcker. Jag upplever att deltagarna inte använt sig av internet eller böcker för att kunna 

besvara frågorna som intervjuguiden belyste. Intervjuguiden var utformad med öppna frågor 

och det var endast två av fem deltagare som hade hunnit titta igenom frågorna och skrivit ned 

några få stödord.  

Jag valde att spela in samtliga intervjuer. Fördelen som jag upplever med att använda sig av 

ljudinspelning är att jag som intervjuare enbart kan fokusera på vad deltagaren sade och att 

jag under hela studiens gång kunde gå tillbaka och lyssna på vad deltagarna berättade. 

Nackdelarna med att använda sig av ljudinspelning är att det kan vara riskabelt att använda 

eftersom intervjuaren aldrig kan vara säker på om tekniken fungerar samt att informanten kan 

vara nervös och censurerar sig själv när ljudinspelning används.  

Johansson och Svedner (2010) lyfter fram ett begrepp som anses central i forskningsarbeten, 

det är reliabilitet som innefattar studiens mätnoggranhet eller tillförlitlighet av resultatet. 

Författarna menar att en studie med hög reliabilitet är om resultatet av studien skulle bli 

densamma om studien skulle genomföras igen. Jag tycker att det är svårt att säga om resultatet 

skulle bli densamma, eftersom förskollärarna kan ha fått andra uppfattningar om och 

erfarenheter av arbetet efter att jag intervjuade dem. En reliabilitetsbrist som Johansson och 

Svedner (2010) menar kan uppstå är att intervjuerna inte genomförs av samma person, med 

samma frågor och under yttre omständigheter. Jag anser att denna reliabilitetsbrist inte finns i 

denna studie eftersom intervjuer genomfördes av mig och jag utgick ifrån samma 

intervjuguide under samtliga intervjuer. Det som jag anser att jag hade kunnat göra 

annorlunda som kanske hade kunnat påverka resultatet är att jag hade kunnat formulera frågor 

som inte gick in i varandra så mycket. Jag hade kunnat genomföra pilotintervjuer innan 

intervjuerna med förskollärarna skulle äga rum för att upptäcka att frågorna gick in i varandra. 

6.3 Vidare forskning 

Denna studie har riktat sig mot förskollärares uppfattningar om arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i förskolan. Vidare har studie belyst vilka arbetssätt som används samt vilka 

förhållningssätt som deltagarna anser är viktigt att tillämpa i arbetet med barns delaktighet 
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och inflytande. I studien har det framkommit bland annat att förskollärare har olika 

uppfattningar om begreppen delaktighet och inflytande, därför är ett förslag till vidare 

forskning inom området att genomföra intervjuer med barn om hur de upplever sin delaktighet 

och sitt inflytande i verksamheten. Ett annat förslag till vidare forskning inom området är att 

genomföra observationer för att undersöka konkreta situationer där barnen är delaktiga och 

har inflytande.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till förskollärare om deltagande i intervju  

Mitt namn är Hanna Juntti och jag läser min sista termin på Förskollärarprogrammet vid 

Umeå universitet. Det innebär att jag har påbörjat mitt examensarbete och skulle vilja 

intervjua yrkesverksamma förskollärare. Syftet med studien är att utifrån förskollärares 

uppfattningar om och erfarenheter av arbetet med barns delaktighet och inflytande inhämta 

fördjupad kunskap om hur barns delaktighet och inflytande kan komma till uttryck i 

förskolans verksamhet.  

 

Om du väljer att bli intervjuad av mig, kommer du att vara konfidentiell som innebär att ditt 

namn eller arbetsplats inte kommer att synas någonstans varken i mina anteckningar eller i det 

färdigställda arbetet. Jag tycker det också är viktigt att du får veta att det färdigställda 

examensarbetet är kommer att publiceras på DIVA som är Umeå universitets 

publiceringsdatabas, eftersom studien är en offentlig handling. Att delta i intervjun är 

frivilligt, om du väljer att delta har du rätt under pågående intervju att avbryta din medverkan 

utan någon särskilt anledning, oavsett om du gett samtycke om att delta innan. Du har även 

rätt till att avstå från frågor under intervjun och beräknad tid för genomförandet av intervjun 

är på 30 till 40 minuter. Under intervjun kommer jag att använda mig av ljudinspelning om du 

ger tillåtelse. Det insamlade materialet kommer att raderas när jag sammanställt min studie.  

 

Du kan kontakta mig via telefon eller mail om du vill delta samt om du har några frågor eller 

funderingar.  

 

Kontaktuppgifter:  

Namn: Hanna Juntti  

Mailadress: XX 

Telefonnummer: XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2  
 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor:  

 

- Ålder?  

- Vad har du för utbildning?   

- Hur länge har du arbetat inom detta yrke och på denna förskola?  

 

Barns delaktighet och inflytande:  

 

- Berätta, vad begreppen delaktighet och inflytande innebär för dig i din yrkesroll?  

- Hur skulle du beskriva att ni arbetar för att barnen på förskolan ska känna delaktighet 

och inflytande? 

- Upplever du att barnen är delaktiga och har inflytande i beslut som förskolan tar 

gällande planering av verksamheten såsom aktiviteter, temaarbeten och vad som finns 

tillgängligt för barnen i deras inom- och utomhusmiljö?  

- Ge exempel på andra situationer som barnen kan vara med och påverka genom 

inflytande och delaktighet.  

- Finns det situationer i er förskola som du upplever att barnen inte kan vara med och 

påverka genom delaktighet och inflytande? Om ja, ge exempel.    

  

Förhållningssätt i arbetet med barns delaktighet och inflytande:  

  

- Vad har ni för förhållningssätt i arbetet med barns delaktighet och inflytande i 

förskolan?  

- Har ni gemensamma strategier i arbetslaget gällande barns delaktighet och inflytande i 

förskolan?   

 

 

 


