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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka barns erfarenheter av planerade aktiviteter utifrån 

ett barnperspektiv och barnens perspektiv. Frågeställningarna behandlar barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet samt barnens åsikter kring aktiviteterna. 

Studien utgår från en barnsyn där barnen ses som kompetenta, dessutom används både 

ett barnperspektiv och barnens perspektiv.  

 

Som metod användes videoobservationer av två aktiviteter på en förskola och i samband 

med detta genomfördes samtal med barn. Analysverktyget som användes var Shiers 

inflytande- och delaktighetsmodell som innehåller fem olika steg som berör barns 

inflytande. Dessutom analyserades förskollärarnas förhållningssätt utifrån kontroll och 

styrning.  

 

Resultatet visade att barnen hade möjligheter till inflytande och delaktighet beroende på 

hur de bemöttes av de vuxna. Studien visade att barnen fick inflytande enligt Shiers 

modell men även situationer där barnen inte gavs möjlighet till inflytande förekom. Det 

fanns även ett samband mellan inflytande, delaktighet och demokrati vilket 

uppmärksammades genom Shiers modell. Resultatet innehåller även kategorierna 

barnen blir delaktiga och att barnen inte blir delaktiga. Barnens åsikter kring de olika 

aktiviteterna belyser hur de ser på vem det är som bestämmer i verksamheten. 

 

Studien visar på hur viktigt förskollärarnas förhållningssätt är för att barn ska ha 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Dessutom lyfts förskolans roll som en 

demokratisk mötesplats och hur olika ramfaktorer kan påverka verksamheten. Studiens 

resultat uppmärksammar vikten av att reflektera kring begreppen inflytande och 

delaktighet då de är komplexa. Förhoppning är dessutom att verksamma i förskolan ska 

reflektera kring meningsfullhet i aktiviteter, för vem planerar man aktiviteterna ute i 

förskolorna och för vem ska de vara betydelsefulla? Barnens perspektiv bör få ta plats. 

De didaktiska val som förskollärare gör har en stor betydelse för utfallet i verksamheten.   
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till förskolan som ställde upp som studieobjekt till vårt 

examensarbete. Vi fick ett trevligt bemötande ifrån er och en stor hjälp med att få 

samtycke ifrån vårdnadshavare. Tack! 

 

Vi vill dessutom tacka vår handledare Kerstin Bäckman för ovärderlig hjälp när vi kört 

fast, all stöttning och handledning vi har fått under processen med examensarbetet. Du 

har hjälpt oss att göra ett bättre arbete. Tack! 
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Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning planerades aktiviteter för barnen som 

förskollärarna genomförde. Många gånger dokumenterades aktiviteterna genom att de 

fotograferades av personalen i förskolan. Dokumentationerna visade upp bilder av hur 

arbetsprocessen i en aktivitet såg ut och hade ofta fokus på lärandemål. Enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) ska aktiviteter i förskolan vara lustfyllda, 

roliga och meningsfulla för barnen. Problemet som vi ser det är att barnens tankar och 

åsikter inte kommer fram om inte barnen blir tillfrågade om de uppfattat det som 

meningsfullt, lustfyllt och roligt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 

innehållet i en aktivitet måste intressera barnen för de ska kunna uppfatta aktiviteten 

som meningsfull. Även Arnér och Tellgren (2006) beskriver vikten av att barnen 

upplever sin situation som meningsfull, vilket innebär att barnens erfarenheter bör ligga 

till grund för aktiviteter. De menar att alla söker meningsfullhet vilket vi anser är en 

viktig del att tänka på i planerade aktiviteter. Det är även viktigt att fundera på vem det 

är som tycker att aktiviteten är meningsfull, är det barnen eller förskolläraren. När en 

aktivitet upplevs meningsfull är vår förhoppning att det skapats en mening för barnen, 

vilket kan medföra en ökad förståelse för aktiviteten och dess innehåll, och varför den 

genomförs. 

 

Barn som deltar i en aktivitet kan ha olika uppfattningar om vad de har gjort och vad 

som har varit målet med aktiviteten (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011). Detta innebär att det inte alls är säkert att barnen har uppfattat syftet med 

aktiviteten lika som förskolläraren hade planerat det. En del i hur barnen upplever en 

planerad aktivitet kan därmed vara vad de upplever att de gör, hur de skapar en mening i 

situationen. En annan del i att göra en aktivitet meningsfull som vi anser kan vara 

relevant, är hur inflytande och delaktighet ser ut. Vi anser att det är väsentligt att barnen 

har inflytande och känner delaktighet för att en aktivitet ska upplevas som meningsfull. 

Barnens känslor som de uttrycker under en aktivitet ger även de en bild av hur 

aktiviteten upplevs. Vi vill undersöka om barnens röster får ta plats och hur det är att 

ingå i förskolans planerade verksamhet. 

 

I barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) artikel 12 och 13 beskrivs att alla barn har 

rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Detta kan ses som en grund i hur 

barn bör bemötas i förskolan och det innebär att demokrati, delaktighet och inflytande 

bör genomsyra hela verksamheten. Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016a) 

vila på en demokratisk grund och drivas under demokratiska former. Barnens inflytande 

är en viktig del i läroplanen, verksamheten ska planeras efter barnens intressen och 

deras åsikter ska tas tillvara under planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

Förskollärare ska se till att ”alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (s.12). Arbetslaget ska ta tillvara barnens intressen och de 

behov som de ger uttryck för i planeringen av verksamheten. För att barnen ska ha 

möjlighet att påverka behöver de få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen 

ska få utveckla sin demokratiska förmåga genom värden som delaktighet, samarbete och 

beslutsfattande på förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) tar upp att 

barnen sällan får ha inflytande när det gäller aktiviteter som är initierade av 

förskollärarna. Då förskolläraruppdraget innebär att barnens inflytande ska tas tillvara 

så ser vi brist på inflytande som problematiskt, vi vill undersöka om barnen upplevs ha 

inflytande i planerade aktiviteter.  
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Inflytande i förskolan är en viktig fråga som är väldigt stor och komplex. Det finns ofta 

olika uppfattningar av vad inflytande innebär och hur mycket inflytande som det anses 

att barnen bör ha. Vad som är reellt inflytande är en svår fråga, det är lätt att tycka att 

barnen får inflytande när de till exempel får välja vilken färg de vill ha på en kycklings 

fjädrar till påsk, men är det inflytande när barnen bara får välja utifrån alternativ, när det 

är väldigt styrda ramar kring det som de får besluta. Westlund (2010) skriver om 

skendemokrati där barnen får göra val utifrån starka ramar och där begränsningarna i 

själva verket är väldigt stora. Detta är ett sätt att problematisera barns inflytande i 

förskolan, Broström (2012) ser ett annat problemområde, att förskolan har blivit alltför 

skolinriktad och barndomen behöver ses mer utifrån barnens perspektiv och att barnen 

ska stöttas mer i att följa sina egna vägar. Han vill att lärandet ska ses som en process 

där målet inte är färdigt på förhand utan där det är barnens intressen som avgör. Barnen 

ska ha inflytande över verksamheten och få vara med och påverka sin vardag och sin 

kultur, förskolan ska därmed ses som en demokratisk mötesplats. 

 

Detta examensarbete skrivs inom didaktik och behandlar barnets förhållande till de 

didaktiska aspekterna. De didaktiska grundfrågorna är vad, hur, varför, vem, när och var 

(Jonsson, 2011). Den didaktiska triangeln är en modell som beskriver hur förhållandet 

mellan förskollärare, innehåll och barn ser ut i en lärandesituation (Hansén och 

Forsman, 2011). I modellen går det att se hur relationen mellan barn-förskollärare, barn-

innehåll och förskollärare-innehåll har betydelse för undervisningen. Relationen mellan 

barn och förskollärare är interaktiv till sin natur enligt Hansén och Forsman. De menar 

att det dock finns en asymmetri i relationen då förskolläraren är mer erfaren och även 

har ansvaret för lärandet. Trots denna asymmetri finns det möjligheter till demokrati i 

dessa relationer enligt författarna. Barnet kan även ses i relation till innehållet som 

undervisas, innehållet har en betydelse för hur lärandesituationen ser ut då alla innehåll 

inte kan studeras på samma sätt. De didaktiska val som förskollärare gör i verksamheten 

och de relationer som förekommer i undervisningen har betydelse i denna studie då det 

är barnens erfarenheter i lärandesituationer som undersöks. Dessa erfarenheter beror till 

stor del på interaktionen med förskolläraren och innehållet för aktiviteten. Barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet beror på hur interaktionen med förskolläraren 

ser ut, vilket utrymme barnen får, men även på hur interaktionen med innehållet ser ut, 

det vill säga om aktiviteten i sig ger utrymme för delaktighet och inflytande.  

 

Ramfaktorers påverkan på förskolans kvalitetsarbete 
Förskolans kvalitet kan säga något om förutsättningarna som finns för barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet. Skolverket (2016b; 2016c; 2016d; 2016e) 

lyfter olika faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan, dessa är inne och utemiljö, 

personalens kompetens, personaltäthet samt barngruppens sammansättning och storlek. 

Dessa faktorer kan ses som ett ramverk som påverkar förskollärarnas möjligheter att 

erbjuda barnen inflytande och delaktighet. 

 

Personalens kompetens lyfts av Skolverket (2016b) som den viktigaste faktorn för 

kvalitet i förskolan. De menar att välutbildad personal kan skapa möjligheter för barnen 

att få inflytande i planeringen av aktiviteter och ta hänsyn till barnens reflektioner och 

behov vid planeringen av verksamheten. Bristande kompetens kan leda till att barnen 

ges skenbara valmöjligheter inom ramar som de vuxna bestämt, en alltför styrd 

verksamhet begränsar barnens möjligheter till egna initiativ och inflytande av innehåll 

och aktiviteter.  
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Miljön är en faktor som sätter ramar för den pedagogiska verksamheten, miljön kan 

beroende på sin utformning vara antingen ett hinder eller en förutsättning för lek och 

lärande (Skolverket, 2016c). Vidare beskrivs det att miljön behöver kunna anpassas och 

förändras för att passa den barngruppen som befinner sig där för tillfället. Miljön sänder 

ut signaler till barnen om hur de förväntas bete sig där, om värden på olika aktiviteter 

och på de som vistas där. Förskollärarnas didaktiska val påverkar hur miljön på 

förskolan utformas. Detta innebär att även om det är miljön det skrivs om som en ram 

för verksamheten här, så kan miljön i sin tur ses som beroende av vilka val som görs av 

förskollärarna och därmed som beroende av deras barnsyn och förhållningssätt.  

 

En dialog om personaltäthet, gruppstorlek och sammansättning i förhållande till de 

behov och förutsättningar som finns på förskolan är viktig för att resurser ska fördelas 

rätt enligt Skolverket (2016b). Då förskolläraren har ett särskilt ansvar enligt läroplanen 

(Skolverket, 2016a) är antalet förskollärare en viktig faktor för kvaliteten i förskolan, 

men även personaltätheten i övrigt. Erfarenhet och kontinuitet i personalgruppen är även 

en faktor som påverkar kvaliteten. I meningsfulla sammanhang och där tidigare 

erfarenheter tas tillvara utvecklas barnens kommunikativa förmåga vilket innebär att 

kontinuiteten i personalgruppen även är viktig. Det som avgör kvaliteten än mer än 

personaltätheten är dock storleken på barngrupperna, där mindre grupper är att föredra. 

Skolverket menar att det inte finns några bestämda mått på hur personaltäthet eller 

gruppstorlek ska se ut utan att det beror på förutsättningarna på den enskilda förskolan. 

Antalet barn i gruppen påverkar hur kommunikationen mellan barn och vuxna kan se ut 

(Skolverket 2016e). Det är främst de yngsta barnen som påverkas då personaltätheten är 

för låg och barngruppen är för stor då de är mer beroende av stabila och täta 

vuxenkontakter. Barngruppen är en viktig del för barnens utveckling och lärande. I 

samspelet med andra barn och vuxna utvecklar barn sin identitet och självkänsla. Barn 

behöver få förutsättningar att ingå i relationer med andra och att vara delaktiga i det som 

händer på förskolan. Trygghet och tillit krävs för att barnen ska utveckla sin självkänsla 

vilket i sin tur påverkar barnets förmåga att lära. För mycket möten och sampel under en 

dag kan vara stressande för barnen, det är viktigt att barnen har en fast grupptillhörighet. 

Kontinuiteten i barngruppen och med personalen är viktig för att barnen ska känna sig 

trygga och kunna lära och utvecklas i samspelet med andra. Barngruppens storlek, 

personaltätheten och personalens utbildning påverkar hur barnens möjlighet till 

inflytande ser ut.  

 

I Jonssons studie (2011) framkommer det att verksamheten i hög grad styrs av barnens 

intressen, behov och erfarenheter enligt förskollärarna. Hon talar om nuets didaktik 

vilket innebär att förskollärarna arbetar med de lärandesituationer som uppkommer i 

stunden snarare än att detaljplanera i förväg. Här blir ett barnperspektiv synligt då det är 

barnens omedelbara intressen och behov som verkar vara det som styr över 

aktiviteterna. Det innebär även att förskolläraren har en medvetenhet för barnens 

tidigare erfarenheter och kopplar dessa till stundens möjligheter och vidare till nya 

insikter och upptäckter. Därmed blir närvaron, ett empatiskt förhållningssätt, 

innehållskunskaper och barnens perspektiv viktigt för kvalitetsarbetet på förskolan och 

för barnens möjligheter till inflytande.  
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Demokrati och inflytande i förskolan 
I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning utifrån studiens intresseområde där 

fokus ligger på demokrati, inflytande och delaktighet i förskolan. Vetenskapliga artiklar 

söktes i databasen Eric och i sökportalen Discovery. Avhandlingar söktes i LIBRIS. 

Sökorden som användes var participation, preschool, early childhood education, 

childrens perspective, democracy och influence. Sökorden gav upphov till många träffar 

och kombinerades för att få fram relevanta artiklar. Vi har även använt oss av 

kurslitteratur och sökt direkt på forskares publikationer. Vi redogör först för hur 

förskolan kan ses som en demokratisk mötesplats och sedan för inflytande och 

delaktighet i detta avsnitt.  

 

Demokrati 
Demokratiska värderingar benämns av Einarsdottir, Purola, Johanesson, Broström och 

Emilson (2015) som barnens rättigheter samt deras möjligheter till deltagande och 

inflytande i en gemenskap. De har undersökt hur dessa värderingar lyfts fram i 

förskolans styrdokument i de nordiska länderna. Demokrati är inbäddat som en 

värdering i utbildningspolitiken i alla de nordiska länderna och ses som en skyldighet i 

verksamheterna. Barnen ska möta en miljö i förskolan där möjligheter finns för att 

utöva och förstå demokrati. Det handlar både om levd demokrati, att uppleva demokrati 

här och nu, och om att bli demokratiska medborgare. Demokrati ses både individuellt 

där val, delaktighet och inflytande blir viktigt och kollektivt där samarbete, jämlikhet, 

att uppskatta mångfald och respekt för andra är viktiga värderingar. I styrdokumenten 

ses alltså både barnens egna rättigheter och deras ansvar för andra som viktiga delar av 

demokratin. Barnen beskrivs som aktiva deltagare som är kompetenta och som kan ha 

inflytande i planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten genom att ta 

initiativ och fatta beslut. 

 

I förskolans verksamhet är begreppet demokrati obrukbart enligt Karlsson (2014) om 

det inte förekommer en problematisering och reflektion kring vad begreppet står för. 

Demokrati handlar mycket om att tillåta och erkänna barnens delaktighet och deras 

inflytande. Det är förskollärarna i verksamheten som ska skapa förutsättningar för 

barnen att utveckla sin demokratiska förmåga, detta genom att utgå ifrån vad barnen 

redan kan och stötta och reflektera kring det med barnen (a.a.). Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) lyfter även de fram förskollärarnas förhållningsätt gentemot barnen, att ha ett 

demokratiskt förhållningsätt och demokratiskt arbetssätt kräver vilja och mycket 

reflektion menar de. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Qvarsell (2011) ska 

pedagogerna i förskolan skapa möjligheter för barnen där de ska kunna uttrycka sig på 

olika sätt. Att kunna få uttrycka sig och mötas med respekt handlar enligt författarna om 

demokrati. Ett annat sätt att se på demokrati handlar enligt Broström (2012) om att 

demokrati pågår mellan barnen dagligen i olika aktiviteter. Då genom kommunikation, 

att lyssna och att kompromissa med varandra. Han lyfter fram spel som ett tydligt 

exempel på där demokratiska förhandlingar ständigt pågår. 

 

Inflytande och delaktighet 
Detta avsnitt inleds med att vi redogör för begreppen inflytande och delaktighet och hur 

dessa begrepp kan kopplas till förskolan. Därefter lyfts förskollärarnas förhållningssätt 

och dess påverkan på inflytande och delaktighet. Slutligen presenteras hur barnen kan se 

på sina möjligheter till inflytande och delaktighet.  
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Inflytande och delaktighet är två begrepp som är viktiga då det handlar om barnens 

upplevelser av att medverka i en aktivitet. Enligt Arnér och Tellgren (2006) är det 

viktigt att barn får möta en miljö där de känner att de blir lyssnade på och att de får 

respekt. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande. Det finns en nivåskillnad i dessa 

begrepp där inflytande kan ses som den högre nivån. Delaktighet handlar enligt Arnér 

(2006) och Arnér och Tellgren (2006) om att vara med om något som redan är bestämt. 

Emilson (2008) har en liknande tolkning av begreppet delaktighet, hon menar att det 

handlar om att barnen ska få möjlighet att vara en del av något, att vara inkluderad, 

accepterad och engagerad, dessutom ska de ha möjlighet till initiativtagande och 

beslutsfattande. Karlsson (2014) menar ”att delaktighet är något som alltid sker i ett 

sammanhang av samspel, på en social arena i en aktivitet tillsammans med andra” 

(s.26). Begreppet inflytande innebär enligt Arnér och Tellgren (2006) att barnen har en 

reell möjlighet att påverka sin situation. Barnen kan därmed vara delaktiga utan att ha 

inflytande medan inflytandet innebär att det redan finns delaktighet. Arnér (2006) har 

tolkat begreppet inflytande och menar att barnens intressen och initiativ bör ligga till 

grund för hur förskolans verksamhet planeras. Enligt Karlsson (2014) kan barnen få 

möjlighet till ett reellt inflytande genom att aktivt reflekterande vuxna tolkar och lyfter 

fram barnens infallsvinklar. Inflytande och delaktighet är begrepp som ibland kan ses 

som skilda begrepp, lika som vi beskrivit ovan, men det finns även de som anser att det 

inte går att skilja på begreppen (Emilson, 2008). En anledning till att inte skilja på 

begreppen kan vara att inflytande inte används i samma utsträckning utanför Norden. I 

internationell forskning talas det om participation när det handlar om inflytande och 

delaktighet (Johannesen & Sandvik, 2009; Westlund, 2011).  

 

Barns rätt till delaktighet har studerats av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), de 

menar att barnen har rätt att vara delaktiga både i ord och i handling. Delaktighet ses 

som rätten att uttrycka sin mening likväl som det innebär att barnens erfarenheter och 

intressen ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Författarna hävdar att 

barnen behöver vara delaktiga i både beslutsprocesser och pedagogiska processer. För 

att barnen verkligen ska vara delaktiga krävs det att barnen bemöts med respekt och att 

deras åsikter tas på allvar (Emilson, 2008). Delaktighet och inflytande handlar enligt 

Johannesen och Sandvik (2009) om mer än val och majoritetsbeslut, de vill även lyfta 

den etiska delen av begreppen. Gemenskap ses som en viktig del och att visa respekt 

och inkludera alla barn oavsett deras åsikter och inställningar. Samspel, att lyssna och 

respektera barnen är viktiga värden i begreppen inflytande och delaktighet enligt 

Johannesen och Sandvik. Även Emilson (2008) ser till de etiska aspekterna i begreppet 

inflytande, hon menar att respekt, och att bli sedd och hörd är viktigt när det handlar om 

inflytande. Rätten till inflytande är något som Arnér (2006) anser vara viktigt, i henne 

studie framkom det att när barnen bemöts på ett mer bejakande sätt blir barnen 

förvånade men när de har vant sig med detta visade det sig att barnen kunde vara 

koncentrerade och mera kreativa. Dessutom gynnades barnens meningsskapande vilket 

innebar att det kaos som pedagogerna förväntade sig inte uppstod. Det visade sig att 

barnen klarade av att ta ett större ansvar än vad pedagogerna trott. Pedagogerna kom till 

insikt att de tidigare hållit tillbaka barnen genom att de inte gett dem tillräckligt med 

inflytande i verksamheten. Barnens rätt till inflytande kan dock vara problematisk enligt 

Arnér och Tellgren (2006), de menar att vuxna ofta tror sig veta vad barnen vill och 

behöver men inte frågar efter barnens åsikter. Det vore önskvärt att barnen fick mer 

inflytande på ett mera självklart sätt. Det inflytande och ansvar barnen får är ofta i 

situationer som inte har någon större betydelse för de vuxna. 
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Förhållningssättets påverkan på inflytande och delaktighet 

Emilsons studie (2007) visar att barns inflytande inom samlingen främst handlade om 

att barnen valde utifrån alternativ eller att de uttryckte en åsikt. Barnens möjligheter till 

inflytande berodde till stor del på förskollärarens kontroll, hur ledarskapet såg ut. Då 

förskolläraren hade en stor kontroll över kommunikationen och ett strategiskt mål fick 

barnen litet utrymme till inflytande. När förskolläraren däremot fokuserade på förståelse 

och inte styrde kommunikationen lika starkt ledde det till ett ökat inflytande för barnen. 

I dessa situationer upprätthöll förskolläraren kontrollen genom att närma sig barnens 

perspektiv, genom att vara emotionellt närvarande, ha en lekfull röst och att ge respons 

till barnen. I båda dessa scenarion har förskolläraren kontrollen men genom att 

upprätthålla den på olika sätt påverkar det barnens inflytande. I styrda aktiviteter kan 

därmed barnen ges mycket inflytande beroende på vilket förhållningssätt förskolläraren 

har. Liknande resultat visar Emilson och Folkessons (2006) studie där små barns 

delaktighet undersöktes i två olika pedagogiska aktiviteter, där också lärarnas kontroll 

och styrning undersöktes för att få syn på hur de påverkade barnens chans till 

delaktighet. Resultatet visade i den första aktiviteten att läraren hade stark inramning 

och klassifikation om innehållet i aktiviteten. Detta sätt att styra en aktivitet liknar 

studien som Emilson (2007) presenterar, vilket också i denna studie visar på att en stark 

inramning gav barnen en liten chans att påverka sin delaktighet, då barnens egna 

initiativ inte togs tillvara av läraren. Arnér (2006) påpekar också att för mycket styrning 

och ett återhållsamt sätt mot barnen innebär att deras möjligheter till inflytande blir 

begränsat. Att ge barnet en röst är något som sker utifrån hur förskollärarna väljer att 

förhålla sig till barnen enligt Arnér. Ribaeus (2014) hävdar att det är bemötandet från 

förskollärarna som avgör vilka möjligheter till inflytande och delaktighet som barnen 

har.  Hur Arnér och Ribaeus resonerar visar sig tydligt i det andra resultatet som 

Emilson och Folkesson (2007) lyfter fram, då läraren har ett annat sätt att förhålla sig 

till barnen. När lärare hade svag inramning visade det att barnen hade större chans att 

påverka sitt deltagande utifrån sina egna förutsättningar. Detta genom att lärarna 

försökte närma sig barnens perspektiv, vilket innebar att barnen som medverkade i 

aktiviteten blev lyssnad till, och lärarna var emotionellt närvarande.  

 

Engdahl (2004) lyfter i sin avhandling att pedagogers förhållningssätt påverkar barnens 

inflytande och delaktighet samt att barnens inflytande ofta blir villkorat utifrån 

pedagogens perspektiv och organisatoriska faktorer. Hon anser dessutom att det kan 

vara problematiskt med delaktighet och inflytande då det gäller att möta alla enskilda 

barns behov och vilja. Detta då den enskilda viljan kan gå emot gruppens vilja. Karlsson 

(2014) och Ribaeus (2014) menar att begreppen delaktighet och inflytande tolkas olika 

av olika människor vilket innebär att det även finns olika sätt att agera på vid arbete med 

dessa begrepp inom förskolan. Således är det förhållningssättet som förskollärarna har 

som påverkar hur barnens inflytande och delaktighet ser ut.  

 

Barns möjligheter till inflytande handlar till stor del om barnens initiativ och förmåga 

att kunna skapa sig ett utrymme till att ha inflytande (Arnér, 2006). När barn inte får 

inflytande utan lydigt gör som de vuxna bestämmer får det konsekvensen att barnen lär 

sig att de inte kan påverka sin situation (Arnér & Tellgren, 2006). Om barnen inte har 

några erfarenheter av reellt inflytande i vardagen så har de heller inte vanan att utveckla 

sina tankar om vilket inflytande det skulle kunna vara möjligt för dem att ha. Inflytande 

behövs därmed för att barnen ska kunna skapa sig erfarenheter av hur inflytande går till. 

Om barnen inte får några chanser till inflytande så lär de sig att deras röst inte är viktig 

och att det inte finns någon möjlighet att påverka sin situation. Barnen börjar inte bara 

stå upp för sin rätt till att ha inflytande helt utan tidigare erfarenheter utan de måste få 
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utveckla förmågan att uppfatta när möjligheter till inflytande erbjuds och hur de kan 

uttrycka sina åsikter så att de blir lyssnade till.  

 

I intervjuer med förskollärare framkom det i Ribaeus (2014) studie att förskollärarnas 

diskussioner kring inflytande handlade väldigt lite om barnen, det handlade mest om det 

praktiska och organisatoriska. Dessutom talades det mer om problem än om 

möjligheter. Förskollärarna ansåg dock att det var dem själva som var det största hindret 

för barnens inflytande. Detta ansåg även förskollärarna i Arnérs (2006) studie, där 

förskollärarna började säga ja till barnen istället för nej och därmed gav barnen mer 

inflytande.  

 

När det gäller inflytande verkar det finnas en hel del rädsla och oro från förskollärarnas 

sida. Westlund (2010) lyfter frågan om hur problematiskt det kan vara med inflytande i 

förskolan då det även innebär ett stort ansvar och hur mycket ansvar det går att lägga på 

ett så litet barn är begränsat. Detta är enligt henne en fråga som många förskollärare 

begränsas av då det gäller inflytande. En annan sak som Westlund tar upp är att det 

finns en rädsla för att ett ökat inflytande från barnen ska minska förskollärarens 

möjligheter till planerade aktiviteter. I Arnérs studie (2006) framkom det att pedagoger 

kände en oro och rädsla även inför vad de andra kollegorna anser och säger när de ger 

inflytande till barnen i situationer och därmed inte följer normen. Oron handlade om att 

kollegor skulle tycka illa om att man inte följde den rådande normen på förskolan. Även 

fast viljan kan finnas att möta barnet utifrån deras perspektiv så kan det finnas hinder 

som gör så att man inte blir så som önskats. Ett annat hinder som togs upp i hennes 

studie var att det kan finnas ett motstånd mot att följa barnens initiativ för att det 

innebär en ökad belastning som exempelvis att det kan bli mycket att städa efteråt. Detta 

innebär att personalen bara ser situationen ur sitt eget perspektiv och vad det innebär för 

en själv som personal istället för att se det ur barnens perspektiv. 

 

Hudson (2012) har genomfört en studie i Australien där lärare till barn i förskola och de 

yngsta skolbarnen har intervjuats om sin inställning till barns inflytande. Det visade sig 

att beslutsfattande ofta var något som barnen fick göra i planerade aktiviteter med en 

förutbestämd dagordning. Hudsons ingång till ämnet är att barnen, enligt 

barnkonventionen, har rätt att vara involverade i beslut som gäller dem. Informanterna i 

studien ansåg dock inte att det var att se till barnens rättigheter utan det var utbildning, 

barns utveckling, självständighet och beteendehantering som var syftena till att arbeta 

med barns inflytande. Den övergripande känslan bland informanterna var att barns 

inflytande handlade om att utveckla färdigheter inför framtiden snarare än ett behov 

som finns här och nu hos barnen. Endast en mindre del av informanterna reflekterade 

kring barnens behov att bestämma här och nu. Det fanns en oro att barnen genom för 

mycket inflytande skulle bli till små vuxna och att deras barndom skulle behöva 

skyddas mot detta. Hudson lyfter vikten av att reflektera kring vad barnen får ha 

inflytande kring, att det ska vara barns rättigheter att bestämma om och att få vara 

involverade i beslut gällande dem själva som borde få en större plats. Det finns även en 

bild av att inflytande och demokrati är något som kommer sen, när barnen vuxit upp. 

Barnsynen som framkommer i denna studie är enligt oss att barnen ses som på väg att 

bli vuxna istället för att se barnen utifrån ett perspektiv där de ses som kompetenta och 

där det är vad som händer nu som är viktigt. 

Barns syn på inflytande och delaktighet 

I en studie av Engdahl (2004) har barns inflytande och delaktighet i utemiljön studerats. 

Det visade sig att barnen ansåg det vara en självklarhet att det är pedagogerna som 
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bestämmer på förskolan. I Qvarsells (2011) artikel visar barnen på liknande antagande. 

Barnen har inflytande i det som inte anses vara av stor vikt för verksamheten. Även i 

Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studie ansåg barnen att det var de vuxna 

som bestämde det mesta. I studien beskrev barnen att det utrymme de själva fick att 

bestämma främst handlade om att bestämma vad de själva ville göra i leken, vissa 

aktiviteter, val av lekkamrater och att bestämma över sig själv. De ansåg sig även få en 

del inflytande i aktiviteter tillsammans med vuxna där det handlade om turtagning och 

ömsesidighet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att barnens 

uppfattningar var att de sällan fick ha inflytande när det gällde den övergripande 

organisationen, rutiner, innehåll eller i aktiviteter initierade av förskollärarna. Engdahls 

(2004) studie visade att barnen har förutsättningar för ett stort inflytande i den egna 

leken utomhus. Det visade sig även att ålder och fysisk storlek kan begränsa inflytande 

och delaktighet genom att det inte alltid är möjligt att vara med på samma villkor på 

grund av dessa faktorer. Detta citat kommer ifrån Qvarsell (2011) där ett barn uttalar 

sig: ”Dom bestämmer vad vi får göra, men inga barn, vi är för små” (s. 66). Detta är ett 

tydligt exempel på att barn ser sig själva som underordnade av de vuxna, även här blir 

således åldern en begränsning för inflytandet lika som i Engdahls studie.  

 

Barnen fick i Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studie berätta vad de tyckte att 

beslutsfattande handlar om, vilket oftast var att bestämma sin egen sysselsättning eller 

att bestämma att tillåta eller att förbjuda. Dessutom fanns det barn som tog upp att utöva 

makt, att bestämma egna roller till sig själv i leken och att göra det majoriteten har 

bestämt. Inflytande kan även visa sig som ett motstånd enligt Ribaeus (2014), i hennes 

avhandling kunde hon se att barnen försökte påverka och få inflytande i styrda 

aktiviteter genom att utmana regler som fanns. Detta blir då ett indirekt inflytande. I 

styrda aktiviteter blir barnens inflytande villkorat då det är förskolläraren som har 

makten och som bestämmer vad, när och vem som får inflytande. Det förekom dock 

tillfällen då barnen under de styrda aktiviteterna kom med egna initiativ och ibland togs 

dessa tillvara. Ibland ignorerades dock barnens önskan om att få komma till tals i styrda 

aktiviteter. Det visade sig även i Ribaeus avhandling att olika barn fick olika mycket 

inflytande, en del kunde göra mer som de ville medan andra direkt fick tillsägelser. Att 

olika barn får olika möjligheter lyfter även Roos (2014) som hävdar att barn som är 

verbalt starka ofta får tolkningsföreträde framför de andra barnen.  

 

När en sökning gjordes på tidigare examenarbeten som handlade om inflytande visade 

det sig att fokus ofta låg på förskollärare och deras uppfattningar av inflytande. Vi 

hittade få examensarbeten som handlade om inflytande där barnens perspektiv var i 

fokus. Däremot hade flertalet av de som fokuserade på förskollärare tagit upp att det 

skulle ha varit intressant att höra barnens egna röster kring inflytande. I den tidigare 

forskningen beskrivs barnens inflytande som begränsat av de vuxna i verksamheten och 

barnen anser att de vuxna bestämmer det mesta och har makten i förskolan. I denna 

undersökning vill vi närma oss barnens perspektiv för att försöka ta del av deras 

erfarenheter av inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter. Vi vill att barnens 

röster ska få ta plats vilket är deras demokratiska rättighet.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskriver vi barnperspektivet och barns perspektiv som är en teoretisk 

grund i denna studie. För att barnen ska kunna få inflytande och delaktighet bör deras 

intressen och åsikter ligga till grund för verksamheten. Barnens perspektiv blir därmed 

en viktig teoretisk utgångpunkt för att undersöka barnens erfarenheter av planerade 

aktiviteter. För att kunna undersöka hur barnen ser på sin delaktighet och inflytande 

behöver man lyssna på vad barnen har att säga. Dessutom lyfter vi fram det kompetenta 

barnet då vi anser att man behöver se barnen som kompetenta med förmågor och som 

har förutsättningar att ha inflytande i verksamheten.  

 

Barnperspektiv och barnens perspektiv 
Halldén (2003) menar att ett barnperspektiv innebär att ta tillvara barnens villkor och att 

verka för barnens bästa genom att barnens perspektiv tolkas. Arnér (2006) anser att 

detta är de vuxnas sätt att försöka förstå barnen. Detta stämmer väl överens med hur 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver begreppet 

barnperspektiv, de menar att det är de vuxnas förståelse av barnens erfarenheter som det 

handlar om. För att ha ett barnperspektiv behöver barnen ses som intressanta här och nu 

och inte i vad de kommer att bli i framtiden (Halldén, 2003). En förståelse för barnens 

erfarenheter blir avgörande för att kunna analysera vad som utgör livet för barnen. Det 

handlar inte bara om att studera vad barnen gör eller säger utan även om att se de villkor 

som finns i barnens liv.  

 

Barnens perspektiv däremot handlar om barnets egna perspektiv där barnet själv lämnar 

sitt bidrag (Halldén, 2003). Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) 

beskriver det som att barnet blir ett subjekt i sin egen livsvärld, det handlar om barnens 

egna upplevelser och uttryck. Barnens perspektiv är väldigt individuellt och alla barn 

har inte samma perspektiv. Roos (2014) beskriver barnens perspektiv som att låta 

barnens röster höras i forskningen. 

 

När det som barnen uttrycker tolkas behöver det reflekteras kring i vilken kontext detta 

görs då det avgör vad som blir synligt (Halldén, 2003). Det är även viktigt att tänka på 

hur materialet som barnen bidrar med tolkas, att bara skriva ner det som sagts blir till 

viss del en tolkning. Halldén beskriver hur forskaren genom att exempelvis rätta 

barnens språk kanske synliggör och skapar ett fokus på innehållet men att detta även 

kan innebära att andra möjliga tolkningar uteblir. Ett problem som Einarsdottir (2007) 

tar upp är att det är den vuxne som väljer vad som ska studeras och som sedan tolkar 

materialet när en undersökning görs med målsättningen att närma sig barnens 

perspektiv. Detta innebär att reflektion kring hur det går att veta att det som sägs 

verkligen speglar barnens idéer, handlingar och erfarenheter krävs. Det maktförhållande 

som finns mellan barnen och de vuxna är det viktigt att ta i beaktande när det gäller 

barnens perspektiv enligt Roos (2014). Detta då det finns en risk att det är de barnen 

som liknar oss själva mest som är de som blir lyssnade till.  

 

Barnen kan säga att de ogillar en aktivitet för att sedan, när de observeras, ändå välja 

denna aktivitet, det kan finnas motsägelsefulla aspekter i det som barnen uttalar och det 

som de gör. Detta medför att det kan vara svårt att verkligen uppfatta vad som är 

barnens perspektiv enligt Einarsdottir (2007).  
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Det kompetenta barnet 
Det kompetenta barnet innebär enligt Johannesen och Sandvik (2009) att barnet ses som 

en expert på sina egna upplevelser, där barnets röst är viktig och där de bör få vara med 

och påverka gemenskapen på förskolan. Även Ideland och Malmberg (2010) menar att 

det kompetenta barnet handlar om att vuxna ger barn utrymme att vara delaktiga i 

verksamheten utifrån sina förutsättningar och förmågor. Barn som kompetenta innebär 

att uppmärksamma deras rätt till en aktiv roll i förskolan (Johannesen & Sandvik, 2009). 

De vuxna ska ha ansvaret men har en skyldighet att lyssna på barnens upplevelser av 

verksamheten, att se barnen som kompetenta med förmågor som de kan uttrycka på 

olika sätt och som har betydelse. I dagens förskola ses barn som kompetenta vilket 

innebär att de är värda att lyssna på enligt Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2011).  

 

I Hellmans (2010) avhandling framkommer det att de barn som kan sägas vara 

kompetenta är de som ges högst status i förskolan. De barn som har denna position får 

ett stort utrymme till egna val, detta då det kompetenta barnet agerar på ett sätt som i 

den aktuella förskolans normsystem anses vara acceptabelt. Det kompetenta barnet 

beskrivs som självgående och som ett barn som har internaliserat de regler som gäller i 

verksamheten. 

 

De teoretiska utgångspunkter som denna studie använder sig av innebär att se barnen 

som experter sitt eget liv och värda att lyssna på. Genom att inta ett barnperspektiv ses 

barnen som intressanta här och nu och barnens erfarenheter ses som viktiga för att 

kunna skapa en förståelse för deras liv. Dessutom är barnens perspektiv ett sätt att lyfta 

fram barnens egna tankar och åsikter. Det finns svårigheter i att tolka vad barn säger och 

gör vilket innebär att reflektion krävs för att göra en rättvis tolkning, då den som tolkar 

materialet har makten över vad som framställs. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Aktiviteter i förskolan ska vara meningsfulla för barnen och barnens intressen bör ligga 

till grund för planerade aktiviteter. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 

barnens erfarenheter av planerade aktiviteter i förskolan utifrån ett barnperspektiv och 

barnens perspektiv. Vi har valt att fokusera på den delen av barnens erfarenheter som 

gäller inflytande och delaktighet eftersom vi anser att detta kan vara ett sätt att skapa 

meningsfulla aktiviteter.  

 

Frågeställningar 

 Har barnen möjligheter till inflytande och delaktighet i de av förskollärarna 

planerade aktiviteterna? På vilka sätt? 

 Vilka åsikter och reflektioner har barnen kring aktiviteterna?  
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Metod 
I följande avsnitt redogör vi först för de valda metoderna, videoobservation och samtal 

med barn. Därefter beskrivs hur urvalet genomfördes och hur barngruppen där 

undersökningen genomfördes såg ut. Sedan presenteras datainsamlingen vilken har 

delats upp efter de olika aktiviteterna, lekval och dramalek. Vi beskriver även hur 

samtalen med barnen har genomförts. Slutligen presenteras analysverktyget, Shiers 

inflytande- och delaktighetsmodell. 

 

Val av metod 
För att kunna svara på våra frågeställningar angående hur barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande såg ut och hur förskollärarnas förhållningssätt påverkade 

detta valde vi att använda oss av videoobservationer. För att även ta del av barnens 

åsikter och reflektioner och för att därmed närma oss barnens perspektiv genomfördes 

även samtal med barnen.  

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är barnintervjuer ett bra verktyg att 

använda sig av i verksamheten för att dels komma nära barnens perspektiv och dels för 

att göra barn delaktiga i den pedagogiska verksamheten både vad det gäller innehåll och 

utvärdering av verksamheten. Då vi anser att det är viktigt att lyssna på barnens 

erfarenheter av planerade aktiviteter så är samtal med barn därmed en bra metod. Arnér 

och Tellgren (2006) menar att det i samtal med barn är viktigt att de känner tillit till den 

vuxne och att den vuxne visar ett genuint intresse för det som barnet har att säga för att 

samtalet ska bli bra. Den vuxne behöver visa respekt och känslighet inför det som 

barnet tar upp. Detta är faktorer som vi tagit hänsyn till under våra samtal med barnen. 

 

Urval 
Studien genomfördes på en förskola där vi kontaktade en förskollärare, denne föreslog 

en avdelning på den egna förskolan där de kunde tänka sig att ställa upp på att delta i 

studien. Då tanken var att studera barnens erfarenheter i styrda aktiviteter gjordes ett 

besök på avdelningen där vi fick bekräftat att planerade aktiviteter förekom på 

förskolan. På avdelningen förekom det två olika typer av planerade aktiviteter som 

återkom varje vecka, dessa var ”dramalek” och ”lekval”. Avdelningen ansågs därmed 

uppfylla våra krav och det bestämdes att vi skulle vara med vid ett tillfälle av varje 

aktivitet. Enligt Karlsson (2014) är det viktigt att observationer sker i autentiska 

sammanhang och inte i tillrättalagda situationer för att det verkligen ska gå att få syn på 

barnens samspel. Vi valde en förskola där planerade aktiviteter förekommer flera gånger 

i veckan för att aktiviteterna skulle vara autentiska. Karlsson menar att observationer är 

ett fördelaktigt sätt att använda för att se barnens inflytande och delaktighet då det 

handlar om att se och lyssna till vad barnen anser är värdefullt i situationerna. Genom 

detta besök på avdelningen fick personalen muntligen ta ställning till sin medverkan 

utifrån det vi berättat om syftet med studien.  

 

På avdelningen där studien genomfördes arbetade en förskollärare, en dramapedagog, 

en grundskolelärare och en resurs. Barngruppen bestod av 21 barn som är födda mellan 

2011 och 2013, vilket innebär att barnen var mellan 3 och 5 år. Då barn skulle medverka 

lämnades samtyckesblanketter ut till vårdnadshavare enligt etiska aspekter 

(Vetenskapsrådet, 2011), (se samtyckesblankett i bilaga 1). Då en del av 

vårdnadshavarna inte hade svenska som modersmål lämnades samtyckesblanketten även 

ut på engelska till dem (Bilaga 2). Vi fick samtycke från 17 av barnens vårdnadshavare 

till deltagande i studien. Mer än hälften av barnen, 11 stycken är nya på avdelningen för 
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hösten och de har gått på avdelningen i cirka två månader. Dessa barn kom i sin tur ifrån 

tre olika avdelningar. Även arbetslaget var nytt sedan cirka två månader. Endast 13 av 

barnen i gruppen har svenska som modersmål, de andra 8 har kurmanjii, arabiska, 

turkiska, somaliska, thai och ryska som modersmål. Då både barngrupp och arbetslag 

var nytt arbetade de på avdelningen mycket med att ”få ihop” gruppen på avdelningen. 

Personalen på förskolan fick fylla i samtyckesblanketter samma dag som vi var ute och 

observerade (för blanketten se bilaga 3). I studien nämns inga namn eller kön på 

personalen, de benämns endast med sin yrkestitel det vill säga dramapedagog, 

grundskollärare, förskollärare och resurs. Resurs innebär att personen är anställd som en 

extra tillgång utöver ordinarie personalstyrka. Barnen har getts fingerade namn utifrån 

etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011). Då flera av barnen har utländsk härkomst och 

därmed utländska namn har vi valt att ge dem fingerade namn som även de är utländska. 

Detta diskuterades då vi anser att barnens ursprung är del av deras identitet och att vi 

inte vill ändra på barnets etniska tillhörighet. Vi anser att det inte är etiskt riktigt att ge 

dessa barn namn som inte speglar deras kulturella tillhörighet.  

 

Datainsamling av lekvalet 
Första observationen genomfördes en dag då barnen hade ”lekval”. Lekval är en 

planerad aktivitet där förskollärarna bestämmer fyra olika aktiviteter med utgångspunkt 

i vad barnen tycker om att göra. Barnen får sedan välja vilken aktivitet de vill göra 

genom att välja ett aktivitetskort. Personalen går efter en namnlista för att kontrollera att 

alla barn får chansen att vara först med att välja aktivitet, sedan fördes anteckningar om 

vilken aktivitet barnen väljer, med syfte att få syn på aktiviteternas popularitet samt 

vilka aktiviteter som barnen väljer bort. Syftet med lekvalet är att det ska bli nya 

konstellationer i barngruppen genom att barnen delas in i smågrupper och att barnens 

intressen ska tas tillvara. I aktiviteten ”Frisör” fanns även syftet att barnen skulle träna 

på turtagning och samarbete. Förskolläraren beskrev sin roll som att finnas med och 

stödja barnen i leken. 

 

Vi informerades samma dag som videoobservationen skulle genomföras om vilka fyra 

aktiviteter som barnen skulle få välja mellan. Valen var ”Lego”, ”Pärla”, ”Frisör” och 

”Skapa”. Vi bestämde oss för att göra en videoobservation av aktiviteten ”Frisör”. Vi 

bestämde även att en av oss skulle filma hur lekvalet utfördes. Dagen började med att 

barnen samlades i morgonsamlingen, vi medverkande i denna samling. Från samtliga 

barn i samlingen hade vi fått in samtyckesblanketter från vårdnadshavare (Bilaga 1 & 

2). Under samlingen fick vi chansen att informera barnen om att videofilmningen skulle 

börja när grundskolläraren introducerade lekvalen. Tanken med detta var att barnen 

skulle få chansen att säga nej till att vara med på videoinspelningen med hänsyn till de 

etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade även att vi skulle videofilma 

aktiviteten frisör, barnen hade därmed en möjlighet att välja bort den aktiviteten om de 

inte ville medverka i observationen.  

 

Videoinspelningen startade när grundskolläraren berättade att det var lekval denna dag. 

Vi ansågs att det var bäst att hålla kameran i handen en bit ifrån samlingen så alla 

barnen kunde synas på filmen. Kameran var placerad så att hela samlingsringen och 

även golvet i mitten av ringen där aktivitetskorten lades ut blev synligt. 

Grundskolläraren presenterade ett aktivitetskort i taget och gav information om vad 

aktiviteten innebar. Sedan lades korten i mitten av ringen som barnen satt i. Varje 

aktivitetshög innehöll fem kort som innebär att det som mest fick vara fem barn på varje 

aktivitet den dagen. Valet av aktivitetskort pågick i cirka fem minuter. Fem barn valde 

aktiviteten ”Frisör”, varav fyra var flickor och en var pojke.  Aktiviteten genomfördes i 
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avdelningens våtrum, (med våtrum menar vi ett rum som ligger intill toaletterna, där två 

handfat finns placerade i barnens höjd och ett skötbord). Förskolläraren hade förberett 

aktiviteten genom att placera två mindre stolar framför en fristående spegel samt hade 

placerat en låda bakom stolarna. Lådan innehöll rekvisita till leken. (Rekvisitan bestod 

av tomma schampoflaskor, kammar, borstar, olika håraccessoarer och sprayflaskor). 

Utanför våtrummet hade ett väntrum ställts iordning med ett bord där tidningar lagts 

fram och stolar placerats ut. Vi valde att en kamera skulle filma aktiviteten som pågick i 

våtrummet och att en kamera skulle filma det som hände i väntrummet. Vi höll 

kamerorna i handen och riktade dem mot den pågående aktiviteten. Aktiviteten filmades 

i 40 minuter. Våtrummet var till ytan litet, så kameran där inne kunde filma alla barnen 

samtidigt. Kameran placerades bakom barnen då det var den enda möjliga placeringen 

för att få med alla barn på filmen. Då det fanns en spegel framför barnen gick det att se 

barnen framifrån i aktiviteten vilket underlättade för att kunna se gester och 

ansiktsuttryck. Kameran som filmade i väntrummet följde barnens rörelser i rummet 

och stängdes av då inget barn befann sig där för att spara på batteritiden. Efter 

aktiviteten var vår tanke att vi skulle samtala med barnen om deras åsikter och 

reflektioner. Genom att vi observerat leken upptäckte vi att barnen förde diskussioner 

om vem som skulle gå till frisören då ingen ville. Detta blev utgångspunkten för vårt 

samtal med barnen. Samtalen genomfördes i leken genom att vi tog plats i frisörstolarna 

och lät barnen frisera oss. En videokamera placerades på skötbordet riktad mot 

frisörstolarna där vi satt på varsin stol, inspelningen gjordes för att underlätta 

analysarbetet. Barnsamtalet pågick i 17 minuter. Samtalet med barnen inleddes med en 

konversation om hur de ville frisera oss, detta för att göra en mjuk start på samtalet. 

Sedan ställde vi frågor men lät det även vara tyst ibland för att ge barnen tid att 

reflektera och för att respektera barnens lek som vi fick delta i. 

 

Efter frisöraktiviteten samtalade vi även med två femåringar som hade valt lego i 

lekvalet. Vi valde att samtala med dem för att vi ville få med åsikter och reflektioner 

ifrån fler barn om lekvalet. De barnen var positiva till att samtala med oss och var 

fortfarande engagerade i sin legolek när vi samtalade med dem. Även detta samtal 

spelades in med videokamera som hölls i handen i midjehöjd riktad mot barnen. Detta 

för att det inte skulle bli så mycket fokus på kameran. Samtalet pågick i ca 9 minuter 

och barnen var under hela samtalet engagerade i sin legolek. Vi utgick ifrån de frågor 

som vi hade skrivit innan i samtalet (Bilaga 4). 

 

Datainsamling i dramaleken 
Den andra observationen genomfördes en dag då barnen hade dramalek. I dramaleken är 

barnen uppdelade i två olika grupper som har drama dagarna efter varandra. Ett samtal 

med dramapedagogen om syftet med aktiviteten genomfördes innan dramaleken. I 

planeringen av dramaleken har dramapedagogen inspirerats av ett kompendium som 

beskriver ett sätt att arbeta med dramalek. Dramaleken gick ut på att barnen valde ett 

djur som de ville vara, barnen fick bygga kojor att bo i och hälsa på varandra i kojorna. 

Dramapedagogen beskrev syftet med dramaleken som att ”få ihop gruppen” genom att 

träna på socialt samspel, kommunikation, trygghet och att vara i roll. 

 

Dagen då vi observerade dramaleken var 10 barn närvarande och vi hade fått samtycke 

från alla deras vårdnadshavare (bilaga 1 & 2). I samlingen innan dramat fick barnen 

information om att vi skulle filma och chansen att välja att inte delta, med hänsyn till de 

etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2011). I denna samling, som vi medverkade i, 

befann sig alla barnen på avdelningen. Efter samlingen fick barnen, beroende på vilken 

grupp de var i, gå ut eller förbereda sig för dramaleken. Dramaleken utspelade sig i det 
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största rummet på avdelningen och dramapedagogen förberedde rummet genom att 

stänga dörrar och dra för gardinerna för fönstren. Detta gjordes för att minska barnens 

intryck utifrån och för att de skulle kunna koncentrera sig bättre på leken. I rummet 

fanns en samlingsmatta i mitten och vid sidan av mattan fanns en soffa. Det fanns även 

ett antal runda bord som barnen använde sig av när de byggde sina kojor. 

Dramapedagogen plockade fram filtar och klämmor som barnen skulle använda sig av i 

leken.  

 

Dramaleken började med att barnen, resursen och dramapedagogen samlades i en ring 

och dramapedagogen berättade om den sagovärld där leken skulle utspela sig. Barnen 

fick därefter göra val av roller i leken. Denna samling filmades med två kameror som 

hade olika vinklar för att få med så mycket som möjligt av situationen. Kamerorna var 

placerade på motsatta sidor av samlingsringen. När leken sedan började och barnen blev 

mer rörliga i rummet så ställde vi oss i olika delar av rummet med kamerorna för att få 

med mer av vad som hände i leken. Kamerorna hölls i handen när vi filmade så att vi 

kunde följa barnens rörelser i rummet. Vi valde att dela upp rummet och filma leken på 

en varsin sida. Allt som skedde blev inte med utan kamerorna riktades mot det vi fann 

mest intressant, vilket var situationer som vi ansåg att visade på delaktighet och 

inflytande.  

 

Under dramalekens gång passade vi även på att besöka barnen i deras kojor och samtala 

med dem där, detta för att kunna samtala med barnen på ett avslappnat sätt. Dessutom 

kunde barnen välja att inte medverka i samtalet genom att inte ge oss tillträde till sina 

kojor. Även dessa samtal filmades med en handhållen kamera som var riktad mot 

barnen i midjehöjd så att vi fortfarande kunde ha ögonkontakt med barnen och för att 

barnen inte skulle påverkas så mycket av kameran. Dessa samtal var inte planerade 

innan men då vi ansåg att det var ett bra tillfälle att tala med barnen på ett avslappnat 

sätt så gjorde vi på detta sätt. Samtalen utgick ifrån de frågor som vi hade med oss 

(Bilaga 4) men alla frågor ställdes inte då barnen var upptagna i sin lek och inte var så 

intresserade av att svara. Dramaleken avslutades med att dramapedagogen tillfrågade 

alla barnen om deras upplevelser av aktiviteten. Även dessa svar ansåg vi att var ett sätt 

att se på barnens perspektiv på aktiviteten. Vi hade planerat att samtala mer med barnen 

efter dramalekens slut men detta valdes bort då vi ansåg att det skulle ha varit för 

krävande för barnen att sitta och svara på ytterligare frågor ifrån oss. Dessutom ansåg vi 

att dramapedagogens frågor om hur barnen upplevde dramaleken fick fram många bra 

svar på frågeställningen om barnens åsikter och reflektioner om aktiviteten. Dramaleken 

pågick i cirka en och en halv timme, leken filmades inte i sin helhet men alla tillfällen 

då dramapedagogen interagerade med hela barngruppen filmades.  

 

Samtal med barn 
För att göra samtal med barn inbjudande för barnen ska den vuxne enligt Bengtsson och 

Hägglund (2014) utgå ifrån det som barnen vill berätta om och samtala med barnen när 

de är i en aktivitet så att de inte behöver avbryta något som de håller på med för 

samtalet. Allt för bestämda frågor kan innebära att barnen svarar det som de tror att den 

vuxne vill höra, det som de tror att är rätt svar. Genom att ha ett friare samtal där barnen 

får styra mer kan detta undvikas (Arnér & Tellgren, 2006). Med hänsyn till detta togs 

beslutet att tala med barnen när det var i en aktivitet istället för att göra mera 

strukturerade intervjuer. Vi hade med frågor som stöd (se bilaga 4) men alla dessa 

ställdes inte utan de var mest till hjälp för att vi inte skulle missa att fråga något och 

som inspiration.  
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Einarsdottir (2007) menar att det kan vara fördelaktigt att intervjua barn i grupp då de i 

interaktion med andra lättare kan forma sina åsikter. När barnen intervjuas tillsammans 

kan de hjälpa varandra att svara, diskutera frågorna och påminna varandra om detaljer. 

Dessutom har barn i grupp en större makt än vad enskilda barn har i intervjuer vilket 

kan innebära att de blir mera avslappnade. Då vi tillsammans samtalade med barnen i 

den pågående leken så befann sig barnen naturligt i grupp vilket vi såg som fördelaktigt 

då det gav mer makt till barnen. Detta kändes speciellt viktigt då vi var två vuxna, 

genom att möta barnen i deras lek tror vi även att det kan ha bidragit till att utjämna 

maktförhållandet mellan oss som vuxna och barnen. 

 

Analysverktyg 
Som analysverktyg har vi valt att utgå ifrån Shiers (2001) modell om delaktighet och 

inflytande. Shiers modell bygger på Harts delaktighetsstege från 1992. Den kan 

användas för att analysera hur inflytande och delaktighet ser ut i interaktionen mellan 

barn och vuxna. Det finns 5 olika delaktighetsnivåer i modellen. 

1. Barn blir lyssnade till  

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattandeprocesser  

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

Inom alla dessa steg finns även 3 nivåer, öppningar, möjligheter och skyldigheter. 

Öppningar innebär att det finns en intention att arbeta med den nivån i modellen och 

möjligheter innebär att det finns förutsättningar för att kunna arbeta med den. 

Skyldigheter är det tredje steget och det innebär att arbetssättet har blivit ett 

överenskommet förfaringssätt och personalen gör på detta sätt i verksamheten. Shier 

(2001) menar att de 3 första stegen i modellen behövs för att uppfylla 

barnkonventionens artikel 12. Han menar vidare att det är i övergången från steg 3 till 4 

som barnens åsikter går från att endast vara konsulterande till att verkligen handla om 

delaktighet och inflytande i beslut. Han argumenterar för att barnen behöver mer 

inflytande än vad konventionen gör gällande då det bland annat innebär att barnens 

känsla av tillhörighet och äganderätt stärks, deras självförtroende ökar samt att det 

lägger grunden för att barnen ska få möjlighet att utvecklas till demokratiska 

medborgare. Nivå 5 innebär den högsta nivån av delaktighet och inflytande barnen kan 

få i relation till vuxna, ett delat inflytande. Dock menar han att det måste vara ett 

reflekterat beslut där fördelar och risker med inflytandet och delaktigheten måste tas i 

beaktande. 

 

I analysen har vi kategoriserat utifrån Shiers modell för att försöka få svar på 

frågeställningen om hur barnens möjligheter till inflytande och delaktighet ser ut. De 

olika kategorierna ses som en stege där ”barn blir lyssnade till” är det lägsta steget och 

”barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande” är det högsta. Detta innebär att 

en förflyttning i stegen till en ny nivå innebär att de tidigare stegen har uppfyllts. I 

analysen av materialet lade vi märke till att det även förekom situationer där barnen inte 

blir delaktiga eller blir lyssnade till vilket inte ingår i Shiers modell. Då modellen är 

utformad som ett stödmaterial saknar den steg för när barnen inte får inflytande och 

delaktighet. Vi anser att dessa situationer där barnen inte får inflytande eller blir 

delaktiga är viktiga att studera och att lyfta fram. Detta då det är här det går att göra 

förändringar för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Dessutom ansåg vi att en kategori behövdes där barns delaktighet lyftes fram. 
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Då vi anser att en viktig del i hur barnen upplever sitt inflytande och delaktighet beror 

på hur förhållningssättet ser ut så har vi även gjort en analys av detta. Genom den 

forskning som vi har tagit upp tidigare i förhållningssättets påverkan på inflytande och 

delaktighet går det att se hur förskollärarna väljer att upprätthålla kontrollen och 

styrningen i aktiviteten kan ha en påverkan på hur barnens möjligheter till inflytande ser 

ut. Därmed har förhållningssättet tolkats utifrån detta didaktiska perspektiv när 

materialet analyserades. 

Barnens perspektiv på aktiviteterna är även det något som vi försökt få fram i denna 

studie. Barnens perspektiv har närmats genom att vi har frågat dem om deras 

upplevelser av aktiviteten, främst när det gäller inflytande och delaktighet. Svaren som 

barnen gav när vi frågade dem om deras upplevelser av aktiviteterna samanställdes 

utefter vilken aktivitet de handlade om. Vi har dessutom ansatsen att se barnen som 

kompetenta där det som de erfar ses som viktigt här och nu och inte endast som en 

förberedelse inför framtiden. 

 

Bearbetning av insamlat material 
Bearbetningen började med att vi tittade på alla videosekvenser flera gånger och 

diskuterade vad vi hade sett. Sedan valdes situationer ut efter Shiers inflytande- och 

delaktighetsmodell som vi valt som analysverktyg. Dessa situationer skrevs ut för att få 

tydligare bild av vad som hände. Fokus lades på kommunikationen i utskrifterna men 

även kroppsspråket togs med då det hade betydelse för inflytande och delaktigheten. Vi 

fann även situationer då barnen inte gavs inflytande eller var delaktiga vilka vi ansåg 

var relevanta för studien. En andra genomgång gjordes av videomaterialet med fokus på 

förhållningssättets påverkan på barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Slutligen analyserades videomaterialet där fokus låg på barnens perspektiv på 

aktiviteterna. De samtal som vi genomförde med barnen skrevs ut i sin helhet och även 

dramapedagogens samtal med barnen efter dramaleken. Citaten som valdes ut att 

presentera var de som belyste vilka åsikter barnen framförde som vi uppfattade och 

tolkade handlade om inflytande och delaktighet. I utskriften av samtalen gav barnen 

ibland svar som inte var hörbara på inspelningen och som därför inte framkommer i vår 

studie. 

 

I resultatet som följer nedan presenteras citat från den kommunikation som förekom i 

videoobservationerna och i samtalen med barnen för att tydliggöra det som framkommit 

och hur det kategoriserats. Citaten är skrivna med fokus på kommunikationen och 

interaktionen men även en del kroppsspråk och händelser förekommer vilket då är 

kursiverade. Citaten är bearbetade för att passa som skriven text och för att undvika 

identifiering av deltagarnas dialekt. Pauser uppmärksammas med tre punkter men andra 

ljud som förekommer har redigerats bort. När det inte har gått att höra vad som sägs 

markeras det som ohörbart. Vissa ord har förstärkts med versaler för att förtydliga att 

dessa ord betonats. När personerna drar ut på orden har det markerats genom att 

förlänga ordet, beroende på hur långt det drogs på har det gjorts längre, exempelvis 

”jooo”.  

 

  



 

18 

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras de kategorier som analysarbetet gett upphov till. Intentionen 

med denna undersökning är att lyfta fram barnens möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Kategorierna som presenteras är: 

 barn blir lyssnade till  

 barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

 barns åsikter och synpunkter beaktas 

 barn involveras i beslutsfattandeprocesser 

 barn delar inflytande och ansvar 

 barn blir inte lyssnade till  

 barn erbjuds delaktighet  

 barn blir inte delaktiga 

 förhållningssättets påverkan på inflytande och delaktighet 

 barnens perspektiv på aktiviteterna 

  

Barn blir lyssnade till 
I dramaleken får barnen presentera sina kojor för varandra vilket syftar till att barnen 

ska lyssna på varandra och dramapedagogen. Barnen får därmed känna att de är viktiga 

och värda att bli lyssnade till. Det visar på att barnen själva bestämmer i sin koja och att 

en del av leken är att visa respekt för varandra. 

 Dramapedagog: - Vilka är det som bor här bort i? 

Barn: - Jag och Jasmine. 

Dramapedagog: - Ja, Jasmine och Sara… kom och visa hur man ska gör om man ska 

komma och hälsa på hos er, så ska jag ta ett kort på er också. 

Båda barnen går fram till kojan. Sara går till klämman som håller fast filtarna till kojan 

och trycker på den. 

Sara: - Ska vi göra så här nu? 

Dramapedagog: - Aha. Dramapedagogen går fram till klämman 

Dramapedagog: - Är det en pling klocka här…PLING PLONG.  

Jasmine: -ohörbart. 

Dramapedagog. – Aaa. 

Dramapedagog: - Vart går man in någonstans då? 

Sara visar vart ingången är. 

Dramapedagog: - Går man in här? Dramapedagogen går fram till ingången. Det pratas 

samtidigt av andra barn.  

Dramapedagog: - Hörde ni nu… Nelly och Lisa hur skulle man göra om man ska hälsa på 

hos era kompisar här bort i?  

Det blir tyst. 

Dramapedagog: - NI måste vara med och lyssna. Säger dramapedagogen mjukt men 

bestämt. 

I detta exempel går det att se att dramapedagogen lyfter lyssnandet och att visa respekt 

för den som berättar som viktigt. Detta genom att uppmana barnen att lyssna på 

varandra och visa på att man ska respektera den som har ordet. 

 

Ett av barnen, Salem, kan inte mycket svenska, i dramaleken drar dramapedagogen 

igång en talangjakt. När Salem kliver upp frågar dramapedagogen, som håller upp en 

osynlig mikrofon, vad han heter. När mikrofonen hålls framför Salems mun säger han 

något på vad vi tror är hans eget språk. Sedan får han även frågan om vad han tänker 

göra och då svarar han på sitt språk. Dramapedagogen svarar ett engagerat och nyfiket 

”aha” på Salems uttalande. Även fast dramapedagogen inte förstår vad Salem säger så 

blir han bekräftad och lyssnad på, på samma sätt som de andra barnen.  
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I både frisörleken och i dramaleken uppkommer det situationer där barnen får möjlighet 

att uttrycka sig och blir lyssnade till av varandra. Ett exempel visar sig när Malin säger 

till Lisa att hon ska sätta en handduk runt nacken. Lisa skakar på huvudet för att visa att 

hon inte vill, vilket Malin lyssnar på. Ett annat exempel kommer ifrån dramalekens 

avslutande samling där dramapedagogen samtalar med barnen om deras upplevelser. 

Dramapedagogen samtalar med Azad om hans upplevelser. Jasmine ropar på 

dramapedagogen för att visa att hon har något att berätta. Dramapedagogen som är 

upptagen med Azad bekräftar tillbaka till Jasmine att: ”vet du va Jasmine, jag kan inte 

prata med dig nu, jag ska prata med dig sen”. I detta exempel går det att se att 

dramapedagogen fokuserar på att lyssna på Azad, men samtidigt bekräftar Jasmines 

försök att få uppmärksamhet.  

 

Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
I dramaleken kunde vi se att barnen fick stöd av dramapedagogen att uttrycka sina 

åsikter när de i den avslutande samlingen blev tillfrågade om hur de hade upplevt 

dramat. Barnen berättade då om hur deras upplevelser av dramaleken hade varit. 

Dramapedagogen stöttade barnen genom att ställa följdfrågor så att barnen fick hjälp att 

utveckla sina svar. Här följer ett exempel på detta: 

 
Dramapedagog: -Ja, då tänker jag ställa frågan till Sara, hur tycker du att det var idag? 

Sara: - Nej. 

Dramapedagog: - Nej, vad då? 

Sara: - Nej. 

Dramapedagog: -Vad menar du med nej? 

Sara: - Inte jag kunde sova. 

Dramapedagog: - Du kunde inte sova. 

Sara: - Därför jag var vaken. 

… 

Dramapedagog: - Sara kunde inte sova, vad var det som gjorde att du inte kunde sova? 

Sara: Jasmine, Jasmine väckte mig. 

Dramapedagog: - Ahh, väckte Jasmine dig. Gjorde du det Jasmine? 

Jasmine: - Nej, jag väckte mig själv 

Dramapedagog: -Jaha, du kunde inte sova för att du kanske hade lite mycket energi och 

lite bus. 

Sara: -Ja, jag var busig.  

Dramapedagog: -Är det något mer du vill säga om leken? 

Sara: Nickar. 

  Dramapedagog: -Sara? 

Sara: -Jaa. 

Dramapedagog: -Vad vill du säga? 

Sara: -Att Jasmine gjorde så att jag, jag kom in i kojan. 

Dramapedagog: -Mmm, när du gick in i kojan, vad var det då? ... såg Jasmine till att du 

kom in i kojan på natten? … Eller? ... Tyckte du att leken gick bra då? 

Sara: -Ja…  

 

Genom att dramapedagogen hela tiden ställer följdfrågor så utvecklar Sara sitt svar, från 

början blev hennes svar nej men sedan kom det fram att hon hade åsikter och 

synpunkter på dramaleken som hon ville lyfta fram.  

 

Även i frisörleken kunde vi se att förskolläraren försöker stötta barnen i att lyfta fram 

sina åsikter. När Lisa sitter och blir friserad av Malin får hon väldigt mycket vatten i 

håret vilket förskolläraren anser kan kännas obehagligt. Förskolläraren säger då till Lisa 

att hon får säga till om hon inte vill ha så mycket vatten i håret. Även om Lisa inte gör 

detta visar förskolläraren att hon stöttar Lisa i att säga ifrån om hon upplever det som 

obehagligt.  
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Barns åsikter och synpunkter beaktas 
Barnen i frisörleken blir tillfrågade om vilken roll de vill ha i leken och fyra av barnen 

svarade att de vill vara frisör. Förskolläraren bekräftade att alla barnen vill vara frisörer 

men säger att alla inte kan vara frisörer. Förskolläraren bestämmer då att Malin och 

Salmo får vara frisörer. Barnen involveras inte i beslutet av vem som får vara frisör men 

deras intresse att vara frisörer beaktas. Alla barnen får under lekens gång vara frisörer. 

 

I den avslutande samlingen efter dramaleken går det att se hur barnen får möjlighet att 

bemöta kritik som kommer upp när de berättar om hur de upplevt dramaleken. Här 

följer ett exempel. 
 

Dramapedagog: -Tyckte du att det inte var tillräckligt lugnt på natten? 

Anton nickar. 

Dramapedagog: -Vad var det som lät då? 

Anton: - Dom pratade. 

Dramapedagog: -Aha, men vem var det som pratade så mycket? 

Anton: -Ida. 

Dramapedagog: -Aha, hörde du det Ida? Anton tyckte att du pratade lite för mycket på 

natten. 

Ida: - Näe, jag ... ohörbart 

Dramapedagog: - Det kanske var lite trångt i kojan? Var det så? Var det svårt att få plats? 

Ida: - Ja, för att jag ville att den skulle stå någon annanstans. 

Dramapedagog: -Ni vet sånt kan man ju fixa på dagen, det behöver man inte fixa på 

natten när folk sover. 

Ida: - Men det ville jag bygga, bygga …ohörbart 

Dramapedagog: - Ida, du tyckte inte att Ida var tillräckligt lugn på natten. Vänder sig till 

Anton. - Du blev lite störd. Vänder sig till Ida. - Då får man lyssna på det Ida. 

 

Här kan vi se att Ida får chansen att bemöta den kritik som hon får av Anton och ge sin 

version av varför hon inte var tyst på natten. På detta sätt kan vi säga att Idas åsikter och 

synpunkter ses som viktiga och betydelsefulla genom att Antons kritik inte lämnas 

oemotsagd. Man tar därmed hänsyn till både Idas och Antons syn på händelsen, ingen 

av barnen ges tolkningsföreträde.  

 

Barn involveras i beslutsfattandeprocesser  
Barnen har möjlighet att önska vilka aktiviteter de vill ha med i lekvalet. Detta berättar 

grundskolläraren i samlingen i inledningen av lekvalet. Dessutom bekräftar barnen i 

samtal med oss att de anser sig ha möjlighet att önska aktiviteter till lekvalet. Barnen 

blir därmed involverade i beslutsfattandet kring aktiviteterna till lekvalet. Då barnen inte 

får vara med och besluta vilken aktivitet utan endast önska har detta placerats i denna 

kategori och inte som att barnen delar inflytande och ansvar.  

 

I aktiviteterna förekom inte fler situationer där beslut fattades där barnen involverades 

på detta sätt. Även denna situation som togs upp hände egentligen inte när vi var där 

och observerade men vi kunde ändå se detta genom att grundskolläraren kommenterade 

hur de beslutat vilka aktiviteter som skulle vara med på lekvalet. Därmed är vår tanke 

att det kan vara svårt att få syn på denna kategori då barnens involverande i beslut som 

sedan fattas av arbetslaget inte syns ute i aktiviteterna som barnen deltar i och som vi 

har observerat.  
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Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 
Lekvalet innebär att barnen får möjlighet att välja och därmed ha inflytande över vilken 

aktivitet som det vill delta i. Detta inflytande har dock styrda ramar då det är olika 

alternativ som barnet får välja mellan. Dessa alternativ är inte förhandlingsbara i 

stunden och det är endast fem barn per aktivitet. Beroende på var barnets namn är 

placerat på listan denna dag hade barnen inte samma möjlighet att välja den aktivitet 

som de ville. I dramaleken får barnen bestämma viket djur de vill vara och vem de vill 

bo med, även i dessa val finns det ramar för valen. Här får barnen ha inflytande genom 

att välja vem de ska fråga och även den som blir tillfrågad har chansen att säga ja eller 

nej och att därmed ha ett inflytande i situationen.  

 

I frisörleken har barnen stora möjligheter till inflytande, de väljer själva hur de vill leka. 

Barnen tar gemensamma beslut om hur leken ska utvecklas, exempelvis frågar Malin 

sin kund Lisa om vilken håruppsättning hon vill ha och erbjuder även Lisa att välja 

vilken färg hon vill ha på sina hårnålar. Detta gäller även dramaleken där barnen får 

möjlighet att tillsammans bestämma vad de vill göra inom dramalekens ramar.  

 

I frisörleken förekom det förhandlingar mellan barnen om vem som skulle vara frisör 

och vem som skulle vara kund. Detta exempel visar på hur en förhandling mellan 

barnen kunde se ut:  

Malin: - Jag vill göra en frisyr på dig en gång till…okej? Malin pekar på Lisa. 

Lisa: - Nej men jag vill göra på dig, svarar Lisa lite försiktigt och tyst. 

Malin: - Men jag vill GÖRA PÅ DIG igen. Malin höjer rösten och sträcker ut båda sina 

armar i luften. 

 Lisa: - Neeeee, skrattar till. 

 Malin: - Jooo. 

 Lisa: - Ne. 

 Malin: -Jo jo jo jo. 

 Lisa: - Heheh, säger Lisa som om hon skrattar 

Malin: - nu nu ska jag göra på på Jasmine. Malin lämnar rummet. 

Båda barnen lämnar rummet, efter ett par sekunder kommer Salmo, Malin och Lisa in i 

våtrummet. Salmo håller sina händer på Malin och visar att hon vill att Malin sätter sig 

på stolen.   

Salmo: - Kom sitta. Säger Salmo till Malin 

 Malin: - Ne. Malin drar sig ur Salmos händer. 

 Salmo går till stolen och visar med händerna och säger -”Sitta ” 

 Malin: - Neeee. 

Salmo går bredvid stolen  

Salmo: - sitta. Salmo och pekar på stolen. Hon ställer sig framför stolen och tittar och 

visar med handen på Lisa. 

Salmo: - Lisa. 

 Lisa skakar på huvudet och visar med hela munnen att hon inte vill. 

Malin: - Vill du fixa på mig? frågar hon Lisa samtidigt som hon går och ställer sig 

bakom stolen 

 Lisa tittar en stund sedan nickar hon med små rörelser 

Malin: - Meen du skaaaaa. 

Förskollärare: - Är ni klara nu?  

Malin: - Nej. Malin sätter sig på stolen. 

Barnen i detta exempel visar tydligt sina åsikter. Ingen av barnen får sin vilja igenom 

förrän förskolläraren frågar barnen om de är klara med leken. Då tar Malin rollen som 

kund vilket gör att leken fortsätter en stund till. På detta sätt visar Malin att hon kan ha 

makten till att få leken att fortsätta. Barnen har det slutgiltiga beslutet om de vill 

fortsätta leken eller inte vilket innebär att de har inflytande till att påverka sin situation. 
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Barn blir inte lyssnade till  
I frisörleken säger förskolläraren att det är Salmos tur att vara kund. Salmo har slöja och 

vi tolkar hennes beteende som att hon blir väldigt besvärad. Hon gör ljud som uttrycker 

missnöje och försöker förhandla att någon annan ska sätta sig istället. Hon drar slöjan 

fram och tillbaka över huvudet och täcker för ansiktet när hon visar håret, en kort stund 

tar hon av den och då skrattar hon nervöst och osäkert och tar på den igen. I den här 

situationen anser vi att förskolläraren behöver lyssna mer på barnet och se när hon 

signalerar att hon känner sig obekväm.  

 

Under dramalekens inledande samling har dramapedagogen en stark styrning av 

kommunikationen genom att berätta en saga. Barnens spontana kommentarer 

uppmärksammas inte utan istället förstärker dramapedagogen sin maktposition genom 

att höja rösten och göra det tydligt vem det är som har ordet. Däremot ställs frågor där 

barnen förväntas ge ett förutbestämt svar, exempelvis får de frågan om hur de ska göra 

om de vill hälsa på i någons koja. ”Om man ska hälsa på någon då måste man…” Här 

förstärker dramapedagogen orden genom att knacka med handen i handflatan. Därmed 

förväntas barnen svara ”knacka på” vilket de gör. I dramalekens val finns det tillfällen 

där barnen inte blir lyssnade på, detta är ett exempel där Ida inte blir lyssnad på i valet 

av vilket djur hon vill vara. 

  
Dramapedagog: - Zebra, sa du det? 

 Ida skakar på huvudet. 

 Dramapedagog: - Då kan du se ut som mina strumpor. 

 Ida: - Nej ingenting. Ingenting. 

Dramapedagog: - Vet du vad, då gör jag så här, då återkommer jag till dig sen, så får du 

tänka lite extra. Får vi höra om du kan välja ett djur sen. 

… 

Dramapedagog: - Ida, då? Har du bestämt dig? En liten metmask? En liten kråka? 

Elefant? Ida du får bestämma dig nu så vi kan sätta igång.  

… 

Ida: - Jag vill inte vara ett djur. Jag vill… 

Resurs: - Ska jag bestämma vad du ska vara så får du fundera? 

Ida: - Nej… Okej. 

Resurs: - Ska jag bestämma?  

Dramapedagog: - Då bestämmer Resurs åt dig. Så kan du komma till mig och byta sen… 

Okej? 

Resurs: - Då tycker jag att Ida ska vara en busig björnunge. 

Dramapedagog: - En björnunge, det blir bra. 

Ida: - INTE DEEE! 

Resurs: - Då måste du bestämma själv. 

Dramapedagog: - Nu skrev jag björnunge på dig. Så får du komma till mig när leken har 

satt igång sen och byta. 

Ida: - Jag tänker vara eeen, en trollkarl. 

Dramapedagog: -Vill du också vara en trollkarl? Ahh, fast det är bara en som kan vara en 

trollkarl.  

Ida: - Jag vill vara en trollkarl. 

Dramapedagog: - Du kan få vara en björnungeee, Nej du får vara en björnunge, så gör vi! 

Ida: - Nej jag vill va… 

Dramapedagog: - Nej, nu bestämmer vi det. 

Ida: - Jag vill vara en groda. 

Dramapedagog: - Men nu… en groda, det blir bra. 

 

Situationen slutar med att Ida ändå gör ett val även fast hon inte ville det i början. Ett 

annat exempel kommer också från dramleken där Anton berättade för dramapedagogen 

om att i hans, Idas och Azads koja finns en stereo. Dramapedagogen svarade Anton 

”Aaaa, det blir bra det”. Anton berättade vidare ”så får man höra”. Dramapedagogen 
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vände sig då bort från Anton för att sedan fortsätta vidare till kojan bredvid. 

Dramapedagogen lyssnade inte färdigt på vad Anton hade att säga utan fortsatte med att 

fråga barnen i nästa koja om hur de ville att man skulle göra för att hälsa på dem. 

 

Barn erbjuds delaktighet 
I dramaleken bjöd dramapedagogen in alla barnen hem till sig i leken, vilket var på en 

filt på golvet. 
 Dramapedagog: -Här bor jag på filten, det här är min… 

 Anton: -Vad liten. 

 Ida: - Vad litet. Skratt 

 … 

 Dramapedagog: -Så, kom här och sätt er på filten, kolla om alla får plats hemma hos mig. 

 Barnen sätter sig på filten, det blir trångt men alla har inte satt sig än. 

Dramapedagog: - Alla får plats om man verkligen... delar med sig med platsen. Så här 

Roza får du plats. Pekar på en bit ledig filt.  -Nej, Ida du kan inte knuffa bort någon. Alla 

måste få plats.  

Resurs: - Om du sätter dig här. Visar en plats för Roza som sätter sig.  

Ida: - Här får ingen sitta. 

Dramapedagog: -Salem och Jasmine får också plats. 

Sara: - ohörbart. 

Dramapedagog: - Joo, jag får också plats. Vänta ska du få se, här kan jag sitta. Sätter sig 

på ett hörn av filen.  -Så. Titta ett litet hus men alla fick faktiskt plats. Det var nästan lite 

större än vad man trodde. 

Alla barnen har nu fått plats på filten. 

 

Här är det tydligt att dramapedagogen ansåg att det var viktigt att alla fick plats i kojan 

och därmed var delaktig i leken. Om något barn hade lämnats utanför filten hade det 

blivit exkluderat i leken då alla barnen blev inbjudna att hälsa på.  

 

Under lekens gång berättar resursen för dramapedagogen att det finns ett sjukt djur i en 

koja. Dramapedagogen gav de andra djuren informationen om att det finns ett sjukt djur 

som behövde hjälp, de andra djuren fick i uppdrag att de ”måste fixa medicin till det 

sjuka djuret”. Genom att dramapedagogen ger barnen uppdrag att utföra görs barnen 

delaktiga i en ny utformning av leken. En annan situation som visade på delaktighet är 

när dramapedagogen i talangjakten är noga med att alla barnen får en chans att 

uppträda. De flesta sa ”jag” eller räckte upp handen när det var dags för ett nytt 

uppträdande. Ett av barnen visade inte att hon ville delta på något sätt, men fick ändå 

frågan om hon ville göra ett uppträdande. 

 

Barn blir inte delaktiga 
Aktiviteten frisör startade med att förskolläraren frågade ett barn i taget om de ville vara 

frisör eller vara kund. De fyra flickorna blev tillfrågade och de gick in i våtrummet. 

Salem blev inte tillfrågad och han sprang in i våtrummet och ställde sig framför spegeln. 

Förskolläraren tog bort honom från spegeln och viskade något till honom och pekade på 

stolarna. Salem gick tillbaka till spegeln, förskolläraren tog då bort honom ifrån spegeln 

genom att lägga armen om honom och leda honom därifrån. Samtidigt höll Jasmine på 

med vattenkranen vid handfatet, vattnet rann och förskolläraren tog med Salem till 

handfatet. Förskolläraren stängde av kranen samtidigt som Salem satte på den andra 

vattenkranen vid handfatet bredvid. Förskolläraren stängde då av den vattenkranen som 

Salem satte på och förde ut honom från våtrummet. Salem fick inte medverka i 

aktiviteten utan han föstes in till ett annat rum där en annan aktivitet pågick. 
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I frisörleken kunde vi se hur barnens delaktighet såg väldigt olika ut, vilket var tydligt 

beroende av de roller som fanns i leken. Som kund i leken var rollen passiv, då satt 

barnet och fick sitt hår omskött. Det förekom en del inflytande i denna roll genom att 

frisören erbjöd kunden val men i stort sätt handlade rollen om att sitta och vara passiv. 

Inget av barnen tog denna roll frivilligt utan det var efter förhandling och 

förskollärarens ingripande som barnen satte sig som kund. Rollen som frisör var 

däremot eftertraktad, alla barnen ville ha den i början av leken så förskolläraren fick 

utse vilka som fick börja. När vi var där och observerade lade vi märke till hur 

ojämnställd fördelningen av de olika rollerna blev i leken vilket blev ännu tydligare när 

videoobservationerna analyserades. Lisa spenderade större delen av frisörleken som 

kund medan Salmo och Malin spenderade större delen av leken som frisör. Jasmine 

däremot hade varken mycket tid som kund eller som frisör. Först hade hon ingen roll i 

leken utan fick sitta i väntrummet och sedan blev hon kund åt Salmo. När Salmo bytte 

plats med Jasmine ville hon inte sitta i frisörstolen, detta har nämnts tidigare i ”Barn blir 

inte lyssnade till”. Jasmine får då frisera förskolläraren, men Salmo började hjälpa till 

trots förskollärarens tillsägelse och tog ganska snabbt över. När Jasmine kom med 

schampoflaskor och borstar tog Salmo dem ifrån henne och använde dem till 

förskollärarens hår. Jasmines roll i leken blev mer som en ”assistent” åt Salmo än en 

”frisör”. Efter en stund började Jasmine istället leka med frisörmaterialet vid handfaten 

som fanns i rummet. När hon tröttnat på detta gick hon ut i korridoren där hon gick runt 

tills förskolläraren frågade henne om hon ville gå och göra något annat.  

 

Ett annat exempel där barnen inte blir delaktiga på samma villkor är när de ska välja 

kompisar att bo tillsammans med i dramalekens inledning. De barnen som redan har 

blivit tillfrågade och som tackat ja till att bo med kompisen som frågat får i sin tur ingen 

möjlighet att välja till en annan kompis. Dessa barn får mindre delaktighet då de inte får 

möjligheten att bjuda in de barn som de helst vill bo med. Detta innebär att de inte är 

delaktiga i beslutet om vilka de vill bo med på samma sätt som de andra barnen som får 

möjlighet att fråga vilka kompisar de vill. 

 

Förhållningssättets påverkan på inflytande och delaktighet 
I lekvalet fanns det en tydlig styrning ifrån grundskolläraren i samlingen när barnen fick 

berättat för sig vad de kunde välja för aktiviteter. När ett av barnen frågade ett annat 

barn vad det har valt för aktivitet sa grundskolläraren ”du ska ju välja det som du är 

sugen på”. Här kan vi se att grundskolläraren anser att det är viktigt att barnen väljer 

efter vad de själva vill göra och inte efter vilken kompis de vill vara med. 

 

I frisörleken hade förskolläraren svag maktposition. I början bestämmer förskolläraren 

vilka som skulle vara frisörer eftersom att alla barnen ville ha den rollen. När 

förskolläraren lämnade rummet började barnen förhandla om vem som skulle vara kund. 

När förskolläraren kom in igen och ingen ville vara kund tog förskolläraren själv rollen 

som kund. De barnen som inte var frisörer, Lisa och Jasmine blev visade till 

väntrummet. Salmo började frisera förskolläraren och Malin som inte hade ingen kund 

blev tillsagd att ropa till Lisa att det var hennes tur att klippa sig. Malin friserade Lisa i 

27 minuter, under denna tid sa förskolläraren åt henne att det ”börjar bli dags att byta” 

flera gånger utan att det hände något. Malin sa bara att hon snart skulle byta. När Lisa 

reste sig upp ur frisörstolen sa förskolläraren att ”nu får ni byta då”. Malin försökte då 

fortsätta lite till men gick till slut med på att byta plats. Detta innebär enligt oss att 

förskolläraren intog en svag styrning i frisörleken.  
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Dramapedagogen hade ett varierat förhållningssätt under dramaleken, i den inledande 

samlingen fanns en stark styrning som innebar att barnen inte fick uttrycka sig förrän de 

hade fått ordet. Sedan i själva leken hade dramapedagogen fortfarande en styrande roll 

men gav barnen ett större utrymme. Dramapedagogen bestämde i leken om det skulle 

vara dag eller natt och att barnen skulle lyssna på varandra när de berättade om sina 

kojor. Dramapedagogen var närvarande och improviserade situationer i dramat där 

barnen lyssnades in och fick delta utefter sin egna vilja. En talangjakt startades och i 

denna hade dramapedagogen kontrollen på ett väldigt lekfullt sätt och gick in i rollen 

som talangjaktsledare, denna roll innebar makt men förde leken vidare och gav barnen 

möjligheter till inflytande och delaktighet. I slutet av dramaleken fick barnen sitta i en 

samling där de fick reflektera kring hur de upplevt dramat. Här hade dramapedagogen 

återigen en stark kontroll över kommunikationen och erbjöd barnen ordet i tur och 

ordning.  

 

Här följer ett exempel på hur dramapedagogen visade sitt bestämmande över vad barnen 

skulle göra när det är natt:  

Dramapedagogen släcker lampan och säger att det blir natt. Dramapedagogen låtsas gå 

i sömnen och går runt bland kojorna. Efter en stund tänder Anton lampan. 
Dramapedagog: - Kuckeliku. Dramapedagogen visar att det är morgon genom att låta 

som en tupp.  
Anton fortsätter att trycka på lampknappen och då går dramapedagogen fram och tänder 

och håller sedan kvar handen en stund för att demonstrera att nu ska det vara dag.  

Azad släcker lampan en liten stund senare, dramapedagogen går då som en 

sömngångare med armarna utsträckta och med stängda ögon fram till lampknappen och 

tänder lyset igen. 

 

En annan natt i leken lägger sig Ida, Anton och Azad ovanpå sin koja. 

Dramapedagog: - Vet ni vad, det är bäst om ni går in och lägger er. 

Ida: - Men jag vill… 

Dramapedagogen: - Ni vet ju aldrig om det börjar storma då kanske ni blåser bort. Gå in 

och lägg er små djur. 

Ida: - Men vi vill vara här. 

Dramapedagog: - Ja ni vill vara här men ni ska… Pekar in i kojan. 

Ida: - För att här sover vi. 

Dramapedagog: - Ni får sova inne, det är mycket skönare jag lovar. 

Barnen kryper in i kojan. 

 

I detta exempel blir det tydligt att barnen ville förhandla över sitt inflytande över vart de 

ville sova under natten. Detta godtogs inte av dramapedagogen som ville att barnen 

skulle följa de regler som satts upp för dramaleken. 

 

Barnens perspektiv på aktiviteterna 
Här presenteras barnens tankar och åsikter kring lekvalet och dramaleken. Det finns 

underrubriker för att det ska vara tydligt vilken av aktiviteter barnens svar handlar om.  

Lekvalet 

Enligt personalen som arbetar i verksamheten ligger barnens intressen som grund för 

aktiviteterna till lekvalet. De nämnde även att barnen får komma och önska aktiviteter 

till lekvalet. I de samtal vi haft med barnen bekräftade de att de får önska vad de vill 

göra på lekvalet. De fick frågan om de kunde önska om det var något speciellt de ville 

göra på lekvalet, som att till exempel vara ute. ”Ja exakt ”, sa ett av barnen. De två 

pojkarna som vi samtalade med berättade att det var fröknarna som bestämde vilka 

lekval som det fanns att välja mellan. Båda pojkarna och två av flickorna i frisörleken 
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upplevde att de är de själva som får välja vilken aktivitet de vill utföra. Ett svar vi fick 

av en av pojkarna var ”Nej men vi bestämmer vaalen, vad vi får ta för kort”. Pojkarna 

tyckte att det var bra att fröknarna bestämde, ”det är Huuur bra som helst”, men en av 

flickorna berättade att de inte får lägga tillbaka sitt kort utan de får bara välja ett kort. 

De två pojkarna som byggde med lego sa att det finns mycket roligt att välja på vid 

lekvalet. De visar även ett missnöje över att deras legobyggen endast får vara kvar i tre 

dagar, sedan river fröknarna det som byggts, men de vet att det rivs för att andra ska 

kunna bygga med legobitarna. Om pojkarna fick bestämma skulle de vilja äta godis på 

lekvalet men de visade tydligt att om de skulle önska godis till lekvalet skulle de få 

svaret ”NEEEJ”. På frågan om varför de har lekval svarade ena pojken att ”det har vi 

varje tisdag inte varje dag då”. Pojkarna berättade även att de ansåg att det var viktigt att 

välja samma som sin kompis. ”Jag väljer alltid samma som Theodor” sa Anton. Vi 

frågade hur de gjorde om det inte går att välja samma, ifall det är slut på något av 

korten. ”Ojj” svarade Anton då. 

 

I vårt samtal under frisörleken närvarade Lisa, Malin och Salmo. Genom samtalet med 

barnen visade det sig att de hade valt och fick göra den aktivitet som de önskade. När vi 

frågade barnen om de ansåg att det var roligare att vara frisör än vara kund fick vi till 

svar ”aaaaaa”. Barnen visste inte varför de lekte ”frisör” utan de lekte det för att de ville 

det bara. Barnen var nöjda med materialet som fanns tillgängligt men de saknade en sax 

att klippa med. Om de skulle få bestämma vad de ville fick vi till svar ”jag veet inte”. 

Barnen som svarade på våra frågor var Malin och Lisa. 

Dramalek 

Efter dramaleken samlades barnen i en ring och de fick i tur och ordning berätta om sina 

åsikter kring hur dramaleken hade varit. Till en början svarade två av barnen bra, tre 

barn sådär och sex barn tråkigt eller gjorde tumme ner. Dramapedagogen ställde 

följdfrågor och då kom det fram att även flera barn som inledningsvis svarade negativt 

tyckte att leken fungerade bra och att leken var rolig. Flera av barnen ansåg att det hade 

gått bra att bo med kompisarna som de valt att bo med. Ett barn tyckte att det var roligt 

att hoppa ifrån taket och att det var ”roligt på natten men inte på dagen”. Denna 

kommentar säger ganska mycket om hur barnen upplevde dramaleken då det stämmer 

väl överens med andra barns kommentarer, de mesta som barnen upplevde som negativt 

hände på natten. Det barnen inte tyckte om på natten var att dramapedagogen låtsades 

gå i sömnen, att barnen störde varandra, att det var trångt i kojorna och att det var svårt 

att vara stilla. Andra saker som barnen hade negativa åsikter kring var att de tyckte att 

andra barn hade gjort saker som de själva inte gillade under dramaleken. I samband med 

detta lyftes även att barnen då ska säga ”stopp” till kompisen.  

 

I dramaleken samtalade vi med barnen och ställde frågor kring hur de upplevde leken. 

Vi förde bland annat ett samtal med Ida om dramat. Ida berättade att hon vaktade sin 

koja och att vi behövde pengar eller smycken för att få komma in. Hon talar om att hon 

bestämmer i kojan och när hon får frågan om kompisarna också får bestämma säger hon 

till Azad ”Ja, visst måste man ha pengar? Visst måste man det Azad?”. I detta samtal 

framkom det att Ida kände att det verkligen var hon som bestämde om kojan, 

tillsammans med sina kompisar. Ett samtal fördes även med fyra barn i deras koja och 

de berättade att man behövde vara ett djur för att kunna bo i kojorna. De nickade 

bekräftande när de fick frågan om det var roligt att bo i kojan och om de fick bo med 

den som de ville bo med. De berättade även att de fick vara de djuren som de ville vara. 
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Sammanfattningsvis handlade barnens perspektiv om att det är de vuxna som 

bestämmer det övergripande i verksamheten, vilket barnen inte verkade missnöjda över. 

De val som barnen erbjöds i lekvalet såg barnen som positiva då de erbjöds många olika 

aktiviteter. Barnen i dramaleken anser sig ha vissa möjligheter att bestämma i 

aktiviteten. Barnen uppgav även att det upplevt en del situationer som negativa. 
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Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring hur metoden för denna undersökning har 

fungerat. Därefter diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om didaktiska slutsatser och slutligen lyfts förslag på 

fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 
De metoder som användes i detta examensarbete, videoobservationer och samtal med 

barn, gav svar på de frågeställningar som ställts. Innan vi genomförde observationer och 

samtal besökte vi förskolan två gånger och presenterade oss i barngruppen. Detta 

medförde att barnen kände igen oss och visste vad vi skulle göra där när vi kom för att 

genomföra undersökningen. Genom att barnen inte behövde fundera på varför vi har där 

kan situationen ha känts lite tryggare för barnen än vad den gjort annars, vilket är viktigt 

vid samtal med barn (Arnér & Tellgren, 2006). Videoobservationer var en fördelaktig 

metod då vi kunde se situationerna om och om igen vilket innebar att vi kunde få syn på 

delaktighet och inflytande som vi inte lade märke till vid observationstillfället. Det 

innebar även att vi kunde se på aktiviteterna med olika fokus och utifrån olika 

perspektiv när vi analyserade materialet. Då både barnperspektivet och barnens 

perspektiv är intressant i denna undersökning var detta fördelaktigt. I denna 

undersökning var videoinspelning ett bättre observationsverktyg än att föra 

anteckningar då det går att få med hela händelseförloppet utan att missa detaljer såsom 

kroppsspråk och hur hela samspelet i gruppen ser ut. Då materialet endast består av två 

observationer så gav videoinspelningen upphov till ett innehållsrikt material vilket var 

till fördel för undersökningen. Fördelen är att det går att fånga situationen på ett bättre 

sätt vilket innebär att det går att göra en mer noggrann och rättvis analys av materialet. 

En fördel med att använda sig av videoobservation när det gäller inflytande och 

delaktighet är att det går att få syn på även små detaljer som visar på detta. Då 

videoobservationer ger upphov till ett väldigt rikt material betyder det att bearbetningen 

och analysen av materialet blir tidskrävande. Samtidigt ger detta rika material ett 

tydligare resultat då man verkligen kan hålla sig till det som filmats och inte behöver 

tolka situationen samtidigt som den observeras. Det förekom att vi mindes och tolkade 

situationer på ett sätt innan analysen påbörjades, men genom att dessa situationer 

analyserades framkom det att dessa tolkningar var missvisande. Därmed säkerställer 

videomaterialet att det som presenteras i resultatet är vad som hände under 

observationstillfället.  

 

Det som kan vara en nackdel är att tekniken måste fungera och att kameran behöver 

placeras på ett sådant sätt att hela situationen fångas. Det kan även vara svårt att få ett 

bra ljud när man filmar från långt håll. Genom att vi använde oss av två kameror så 

kunde vi fånga situationer ifrån olika vinklar vilket tillförde att materialet blev rikare 

och att det i vissa fall när ljudet var dåligt gick att höra bättre där situationen filmats 

från en annan vinkel. En svårighet med videoobservationer är att bestämma var kameran 

ska placeras för att få med hela situationen och allas kroppsspråk. När en aktivitet pågår 

i ett stort rum betyder det att det inte går att filma allt utan ett val behöver göras. Detta 

val av vad som ska filmas behöver vara genomtänkt. I vår studie underlättades det av att 

vi hade ett förutbestämt syfte med undersökningen. Det finns en risk att videokameran 

kan ha påverkat beteendet hos de som filmats. Vi kunde se vid vissa tillfällen att barnen 

fokuserade mycket på kameran, speciellt i början. Detta var antagligen för att barnen 

inte var vana att bli filmade på det här sättet och att situationen var ny för dem. Vi 

upplevde det dock som att barnen glömde bort kameran större delen av tiden.  
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Förberedelserna inför barnsamtalen bestod i att vi skrev upp frågor till stöd där 

utgångspunkten var delaktighet och inflytande. Dessa frågor ansåg vi fungerade bra men 

vi var inte så förberedda på hur svårt det var att föra ett samtal som handlade om 

inflytande och delaktighet med barnen. Ämnet kändes svårt och komplext att samtala 

med barnen om eftersom att det är så breda och är abstrakta begrepp. Det gick inte att 

visa barnen på ett konkret sätt vad samtalet handlade om. Vi valde att samtala om att 

bestämma vilket vi ansåg att barnen kunde förhålla sig till bättre än inflytande och 

delaktighet. Eventuellt hade det varit bra att testa att samtala med barn om detta ämne 

innan men för att kunna göra det på ett liknande sätt som vi gjorde i undersökningen 

skulle vi ha behövt komma och samtala med barn i anslutning till en aktivitet i 

förskolemiljö. Det fanns tyvärr inte tid för att ta kontakt med ytterligare en förskola för 

att göra detta. Dessutom så kan vi inte direkt säga efter de samtal vi genomfört vad vi 

skulle ha kunnat göra annorlunda för att förbättra samtalen då varje samtalssituation var 

unik då de genomfördes under de observerade aktiviteterna.  

 

Barnsamtalen valde vi att videofilma vilket ger samma fördelar gällande analysen som 

vi tagit upp kring videoobservationerna. Samtalen med barn genomfördes på olika sätt, 

alla barnen lekte medan vi samtalade med dem. Valet att samtala med barnen när de var 

i leken gjordes för att göra samtalen mer avslappnade för barnen och för att möta barnen 

på deras villkor där vi inte har samma maktposition som vi hade haft i en mera styrd 

intervjusituation (Bengtsson & Hägglund, 2014). Vi upplevde barnen som avslappnade i 

samtalen och att de inte kände sig i underläge i förhållande till oss. Samtalen pågick 

samtidigt som barnen var i den situationen som vi samtalade om, att reflektera med 

barnen med utgångspunkt i en aktivitet är fördelaktigt enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000). Detta upplevde även vi som ett fördelaktigt tillvägagångssätt. 

Barnens ålder och språkliga förmåga påverkade hur samtalen kunde genomföras och 

utvecklas. De barn som inte hade den språkliga förmågan till att förstå vad vi frågade 

om hade vi svårt att kunna föra en kommunikation med vilket medförde att vi blev 

begränsade i hur vi kunde ställa frågor. De frågor som var lite mer komplicerade och 

krävde ett utförligare svar blev då obesvarade. När vi samtalade med två femåriga 

pojkar som hade svenska som modersmål fick vi utförligare och mer verbala svar. Detta 

medför att det som vi har kunnat få fram när det gäller barnens perspektiv kommer ifrån 

de barn som är starkast verbala. Vi har tidigare refererat till Roos (2014) som menar att 

barn som har en större språklig förmåga ofta får tolkningsföreträde. Detta kan därmed 

även sägas gälla här, dock innebar barnperspektivet i denna undersökning att även de 

barn som inte själva verbalt kunde uttrycka hur sitt inflytande och sin delaktighet såg ut 

kunde bli en del av undersökningen. Utifrån observationerna kunde vi göra en tolkning 

av hur deras möjligheter till delaktighet och inflytande såg ut även om de inte kunde 

uttrycka det själva. Om vi bara hade utgått ifrån barnens egna perspektiv så hade dessa 

barns erfarenheter inte kommit fram i denna undersökning. Genom att vi har tolkat och 

analyserat barnen så ligger ett stort ansvar på oss att vi verkligen håller oss till fakta och 

inte förvränger materialet på något sätt (Roos, 2014). För att leva upp till detta har vi 

skrivit ut alla situationer som presenteras i resultatet och diskuterat dem och om vår 

tolkning är rimlig.  

 

Innan observationen vid dramaleken hade vi intentionen att samtala mer med barnen 

efter aktiviteten, detta valdes sedan bort då vi ansåg att det hade varit att kräva för 

mycket av barnen som hade suttit en lång stund och svarat på frågor från 

dramapedagogen. Detta beslut togs då vi ansåg att när det är barnens perspektiv som 

efterfrågas så behöver deras perspektiv tas tillvara i genomförandet av undersökningen 
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och det hade inte varit etiskt försvarbart att låta de svara på ytterligare frågor. Dessutom 

hade dramapedagogen ställt frågor som behandlade barnens erfarenheter i dramaleken, 

vilket innebar att ytterligare frågor hade varit överflödiga. 

 

Utvärdering av analysverktyg 
Analysverktyget som användes var Shiers inflytande- och delaktighetsmodell som vi 

kompletterade med ytterligare kategorier som vi tyckte var relevanta att ha med i denna 

undersökning. Shiers modell var ett användbart analysverktyg då modellen gjorde att 

fokus på inflytande kunde hållas i genomgången av materialet. Den innehåller 

inflytande i olika steg vilket innebär att det blir ett konkret sätt att se på inflytande i 

olika nivåer. Då inflytande är ett brett och komplext begrepp underlättade modellen för 

att få syn på inflytande i vårt material. Modellen kunde användas till båda 

observationerna. Det som vi kan vara kritiska till med modellen är att det ibland var 

svårt att placera in situationer då stegen var väldigt lika varandra. Vi tror ändå att 

modellen är ett fördelaktigt verktyg att använda sig av i verksamheten när man arbetar 

med att få syn på inflytande och vi tror att vi i framtiden kommer att använda oss av den 

i vår yrkesprofession. Trots att denna undersökning är liten gick det att få syn på alla 

stegen i Shiers modell vilket visar på att inflytande i verksamheten förekommer i olika 

nivåer även i enskilda aktiviteter. Enligt Emilson (2008) bör man inte skilja på 

begreppen inflytande och delaktighet, detta anser vi överensstämmer med Shiers modell 

då inflytande innebär att man är delaktig. Det går inte att ha inflytande utan att vara 

delaktig i situationen. Den lägsta nivån i modellen ”barnen blir lyssnade till” innebär att 

barnen har en åsikt eller tanke som de framför på något sätt som kan bli lyssnad till, när 

de har detta anser vi att det finns en delaktighet i situationen. Även om modellen 

handlar om inflytande och delaktighet så anser vi att den synliggör demokratiska 

aspekter i verksamheten. Genom att bara studera de olika stegen i modellen går det att 

få syn på demokratiska värderingar, så som respekt och att tillåta barnen att vara med 

och påverka verksamheten där de befinner sig (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Qvarsell, 

2011). Demokrati kan handla om att tillåta och erkänna barnens delaktighet och 

inflytande (Karlsson, 2014). 

 

Ett av stegen i Shiers modell, ”barn involveras i beslutsfattandeprocesser” var svårt att 

få fram när materialet analyserades jämfört med de andra stegen. Detta kan bero på att 

detta steg inte skiljer sig så mycket ifrån steget över och det under, där flera situationer 

kunde placeras in. Då vi ändå hittade en situation som vi ansåg skulle placeras i denna 

kategori valde vi att behålla den då det är en del i Shiers modell som vi har utgått ifrån. 

Vår tanke är att denna kategori kan vara svår att få syn på i det insamlade materialet 

eftersom att de beslut som barnen involveras i men som de ändå inte får vara med och 

fatta kanske främst äger rum vid andra tillfällen än vid planerade aktiviteter. Då en 

planerad aktivitet är bestämd på förhand så innebär det att eventuell involvering från 

barnen i planeringen inte syns i själva aktiviteten. Eventuellt hade det gått att finna fler 

exempel på detta om vi inte hade valt att studera planerade aktiviteter utan istället 

observerat friare aktiviteter. 

 

De didaktiska valen och förhållningssättet som arbetslaget gjorde under observationerna 

analyserades utifrån hur styrningen och kontrollen såg ut. Under analysarbetets gång 

började vi diskutera det som framkommer i den tidigare forskningen vid flera tillfällen, 

viket gjorde att vi valde att även använda oss av detta som ett analysverktyg.  
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Demokratisk mötesplats 
Resultatet visar på att förskolan är en demokratisk mötesplats där barnen blir lyssnade 

till, får kompromissa och möts med respekt. I kategorin ”barnen blir lyssnade på” ser vi 

ett mönster som innebär att respekt är en viktig värdering. Vi menar att demokrati inte 

bara är en rättighet, det innebär även en skyldighet, det är lika viktigt att möta andra 

med respekt som att själv bli bemött med respekt. Här kan man se det individuella 

ansvaret barnen har i en demokratisk mötesplats, samtidigt som demokrati kan ses som 

ett kollektivt ansvar där samspelet och gruppens vilja blir intressant (Einarsdottir, 

Purola, Johanesson, Broström & Emilson, 2015). ”Barn delar inflytande och ansvar över 

beslutsfattande” är en av kategorierna i resultatet, vilket innebär att det förekommer 

kollektiv demokrati genom förhandlingar mellan barnen där de får kompromissa och 

försöka komma fram till gemensamma beslut. Enligt Broström (2012) förekommer det 

dagligen demokratiska förhandlingar i olika aktiviteter där barnen utvecklar sin 

demokratiska förmåga, vilket även vi kunde se i denna undersökning. Detta är en viktig 

förmåga som behövs för att kunna leva i dagens samhälle där vi lever väldigt tätt inpå 

andra människor och behöver kunna samarbeta även med de som vi inte har en relation 

till.  

 

Karlsson (2014) hävdar att demokratibegreppet är obrukbart utan reflektion kring vad 

det står för i verksamheten. Vi vill lyfta fram vikten av att uppmärksamma demokrati 

genom att som förskollärare ta på sig ”demokratiska glasögon” och därmed reflektera 

och diskutera kring vad som händer i verksamheten. På detta sätt kan man upptäcka 

vilka möjligheter och förutsättningar barnen har till att utvecklas till och att vara 

demokratiska individer. Barnen behöver ses som kompetenta individer som har 

förmågan att vara demokratiska här och nu, och arbetslaget behöver uppmärksamma 

deras förmåga att vara med vid planering av den pedagogiska verksamheten. Det är 

enligt Karlsson (2014) förskollärarnas ansvar att barnen ges förutsättningar till att 

utveckla sin demokratiska förmåga. 

 

Förhållningsättets påverkan till inflytande och delaktighet 
Första frågeställningen handlar om barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i 

planerade aktiviteter. Vårt resultat visar att barnen ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande, men detta beror de vuxnas förhållningssätt vilket stämmer överens med 

forskning från Arnér (2006), Emilson och Folkesson (2006), Emilson (2007) och 

Ribaeus (2014). I vår undersökning kan man se att många av de valen barnen får göra 

har starka ramar. I samband med att det finns ramar har även personalen en stark 

styrning i aktiviteten. Det går bland annat att se hur personaltätheten påverkar 

möjligheterna till inflytande (Skolverket, 2016e), då detta begränsar hur aktiviteterna 

kan planeras. För många barn i en grupp kan innebära att det blir svårare för den vuxne 

att se till att alla blir delaktiga och får inflytande. Det krävs även att man har en större 

kontroll och styrning med regler som barnen måste förhålla sig till när barngruppen är 

större, detta för att aktiviteter ska fungera och vara trivsam för alla barn. Att vara i 

mindre grupper är även fördelaktigt för kommunikationen mellan barnen och den vuxne 

(Skolverket, 2016d), på detta sätt ges större möjligheter att uppmärksamma alla barn 

och att göra dem delaktiga. Även den vuxnes förmåga att göra alla barn delaktiga 

påverkar barnens situation. I vår undersökning kan vi lyfta fram att svag inramning ger 

utrymme för inflytande och delaktighet, detta kan dock problematiseras då det innebär 

att det är de barnen som är starkast som får störst chans att vara delaktiga och ha 

inflytande i dessa situationer. Det blir då en obalans då de barn som tar för sig får en 

större möjlighet till inflytande och delaktighet än vad de barnen som inte tar för sig får. 
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Därmed vill vi lyfta fram den vuxnes ansvar att se till att alla barn blir delaktiga och får 

ta plats i verksamheten. Vi kan inte göra en rättvis tolkning om de barn som är mer 

passiva känner sig delaktiga eller inte i situationerna, däremot behöver alla barn få 

samma möjligheter. Vi anser att det är förskollärarens roll att se till att alla barn får 

samma möjlighet att vara aktivt delaktiga vilket stämmer överens med vad Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) hävdar. För att barnen ska få detta krävs en viss 

styrning för att hjälpa de barn som inte tar för sig. Enligt Arnér (2006) och Emilson och 

Folkesson (2006) kan för mycket styrning innebära att barnens möjligheter till 

inflytande och delaktighet blir begränsat. Detta stämmer inte överens med vår 

reflektion, då vi menar att styrning ibland kan behövas för att barnen ska få en jämställd 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi vill även lyfta fram den emotionella 

närvarons positiva effekt. När personalen var emotionellt närvarande, lekfulla och 

engagerade så kunde vi se att barnen fick större möjligheter till delaktighet och 

inflytande i aktiviteterna, vilket även visade sig i Emilson och Folkessons (2007) och 

Jonssons (2011) studie. Vi kunde se att barnen blev lyssnade på i större utsträckning när 

den vuxne var emotionellt närvarande. 

 

Att göra aktiviteter meningsfulla för barnen 
Det som vi vill lyfta fram i detta examensarbete är hur barnens perspektiv kan ses i 

förhållande till de vuxnas förhållningssätt. På ”natten” i dramaleken ansåg barnen att det 

var tråkigt och de hade mycket negativa kommentarer som de förde fram under 

samtalet. Vi har tolkat förhållningssättet om väldigt styrt och kontrollerat av 

dramapedagogen vilket innebar att barnen inte gavs inflytande. Detta innebär att barnen 

anser att det inte är meningsfullt när de saknar inflytande och när styrningen är stark. I 

denna situation var det, enligt oss, meningsfullt för dramapedagogen att förstärka sin 

roll som ledare i leken och att visa att han hade kontrollen. Genom att vi vill försöka 

närma oss barnens perspektiv så undrar vi hur meningsfullt det var för barnen att ha 

med ”natten” där de förväntades ligga tysta och stilla i sina kojor. Vi tror att det inte var 

så meningsfull för barnen då de hade så mycket negativa kommentarer. Detta kan ha 

och göra med deras brist på delaktighet och inflytande i denna situation, de blev inte 

lyssnade till när de hade åsikter om hur de ville göra. Vi förespråkar inte att barnen 

alltid ska få som de vill men i en sådan aktivitet som drama där barnen ska använda sin 

fantasi och vara i roll borde barnen få större möjligheter att påverka lekens utformning. 

Utifrån detta vill vi lyfta fram att det alltid är viktigt att ta tillvara på barnens åsikter och 

tankar i verksamheten och reflektera kring hur man kan tolka dessa. I en analys av 

barnens kommentarer kring en aktivitet kan man upptäcka vad det är som barnen 

upplever som mindre meningsfullt och som man därmed kanske borde förändra. 

 

För att göra en situation meningsfull för barnen bör deras erfarenheter och intressen 

ligga till grund för aktiviteten enligt Arnér och Tellgren (2006). Enligt personalen i 

denna undersökning är aktiviteterna i lekvalet utvalda då barnen har visat intresse för 

dessa aktiviteter. På detta sätt kan man därmed säga att barnen skulle kunna anse att det 

var meningsfullt med dessa aktiviteter. Barnen visade tydligt i samtal att de ansåg att det 

var positivt med lekval, de gav uttryck för att de fick välja mellan roliga aktiviteter och 

att de hade möjligheter att önska aktiviteter som de ville göra. Att få vara med och välja 

utifrån de aktiviteter som presenterats gör att individen har en möjlighet att välja utifrån 

vad som är intressant, vi menar att det kan vara meningsfullt för barnen att göra ett eget 

val. Vi ser en intention från de vuxna att göra lekvalet meningsfullt för barnen genom 

att utgå ifrån barnens intressen och ge dem inflytande över aktiviteterna till lekvalet. 
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Shier (2001) argumenterar för att barn behöver få mer inflytande än vad 

barnkonventionen medger, detta då barnens känsla av äganderätt och tillhörighet då 

skulle stärkas vilket skulle kunna öka deras självförtroende. Vi tror genom detta sätt att 

även barnen skulle se en större meningsfullhet i verksamheten, om de ser den som sin 

egen som de själva får utveckla och leda framåt. Ofta arbetar man i verksamheten 

utifrån barnens intressen då detta är ett av läroplanens strävansmål. Det som vi vill 

ifrågasätta är hur mycket barnen ser att det faktiskt är dem som verksamheten utgår 

från. Vi skulle vilja att man visar tydligare hur olika aktiviteter har en grund i barnens 

intressen så att det blir synligt för barnen. Detta menar vi skulle öka barnens känsla av 

att äga verksamheten och innebära att de känner sig mer delaktiga och att de har 

inflytande.  

 

En åsikt som framkom ifrån barnen var att det var viktigt att välja samma aktivitet som 

en viss kompis, detta berättade barnen men kunde även observeras i lekvalet. Det som 

dessutom framkom var att detta inte var önskvärt ifrån personalens sida. Här anser vi att 

man kan fundera på vad som är meningsfullt för barnen. Om ett barn anser det som mest 

meningsfullt att få leka med en viss kompis, och inte vilken aktivitet som utförs, ska 

denna då hindras från att välja samma som kompisen för att personalen ser en annan 

mening med aktiviteten än vad barnet gör? Det här kan vara en svår fråga men om syftet 

med lekvalet är att barnen ska få ha inflytande så anser vi att de bör få ha det oavsett 

vilka grunder de har till de beslut som de fattar.  

 

Barnens möjligheter till inflytande och delaktighet 
Barngruppen där denna undersökning genomfördes bestod av barn med många olika 

nationaliteter vilket påverkade barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Engdahl (2004) menar att ålder och fysisk storlek kan begränsa barnens möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Vårt resultat visar även att etnisk tillhörighet kan begränsa 

barnens möjligheter till inflytande och delaktighet, dels genom att de inte har svenskan 

som modersmål och dels genom att de besitter en annan kulturell bakgrund som 

tillämpar andra regler. Detta kan skapa kulturella krockar som kan innebära 

begränsningar eller öppna upp för möjligheter i olika situationer, vi menar att det är 

viktigt att arbetslaget reflekterar kring detta. Eftersom att inflytande och delaktighet 

innebär att möta barnen efter deras förutsättningar så ser vi det som problematiskt när de 

vuxna inte tar hänsyn till de olika förutsättningarna barnen har. Vi anser dessutom att 

det är viktigt att uppmärksamma om barnen visar minsta tecken på obehag. Det handlar 

återigen om att möta barnens åsikter och uttryck med respekt (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005; Qvarsell, 2011). Vi menar att man bör se till varje individs behov och 

förutsättningar när man planerar aktiviteter för barnen. Detta innebär enligt Jonsson 

(2011) att göra barnperspektivet synligt genom att det är barnens intressen och behov 

som styr och genom att det finns en medvetenhet om barnens tidigare erfarenheter och 

förutsättningar. Det handlar om att de vuxna behöver sträva efter att försöka förstå 

barnen (Arnér, 2006; Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide, 2011). Det finns 

dock en svårighet i att försöka se till alla barns viljor och behov då det kan vara så att ett 

barns vilja går emot de andras viljor (Engdahl, 2004). Detta innebär att det kan vara 

problematiskt att arbeta med alla barnens intressen och erfarenheter i barngruppen 

samtidigt. Det är ett exempel på att inflytande är en komplex fråga som kräver 

reflektion i arbetslaget.  

 

Det visade sig i vår undersökning att barnen gjorde motstånd mot regler, vilket även 

framkommer i Ribaeus studie (2014). I ”barn blir inte lyssnade till” gjorde barnen 

motstånd och försökte få fram sin vilja fast den gick emot de uppsatta reglerna. Barnen 



 

34 

 

försöker därmed utmana den makt som de vuxna besitter och skapa ett större utrymme 

för inflytande än vad som erbjudits dem. Detta visar att barnen vill ha ett större 

inflytande i aktiviteterna och att det är betydelsefullt för dem att ha det. I samtal med 

barnen framkom det att när barnen berättade vad de helst skulle vilja göra på lekvalet så 

var det att äta godis. Detta visste barnen var ett orimligt förslag och vi undrar varför de 

ändå valde det. Varför väljer barnen att utmana de regler som finns? Det kan var så att 

barnen är ovana med att ha inflytande och inte har utvecklat sina tankar kring vad och 

när de kan ha inflytande i verksamheten (Arnér & Tellgren, 2006). Det kan även vara så 

att barnen anser att det omöjliga lockar mest eller så handlar det om att testa gränser för 

att verkligen ta reda på vem som bestämmer.  

 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001), Engdahl (2004) och Qvarsells (2011) 

studier nämner barnen att det är de vuxna i verksamheten som bestämmer. Detta ansåg 

även barnen i denna undersökning, de uppgav att det var bra att det är de vuxna som 

bestämmer. Westlund (2010) reflekterar över att det är problematiskt och att man inte 

bör lägga hur mycket ansvar som helst på ett barn. Vår tolkning av barnens svar och 

Westlunds reflektion handlar om att barn mår bra av att ha regler och att detta innebär 

en trygghet för dem i verksamheten. Även fast vi förespråkar inflytande så måste det 

finnas ramar för att det inte ska bli otryggt för barnen, vi menar att för stora barngrupper 

och för lite personal inte ger utrymme till att lyssna till alla barn. För att barnen ska 

kunna ha inflytande och delaktighet i en aktivitet behöver de kunna ha en kontakt med 

en vuxen som lyssnar på vad de har att säga, vilket blir problematiskt om det är många 

barn per personal i gruppen. Vi vill även poängtera att barnen alltid har rätt till en åsikt 

och att bli lyssnade till, men de behöver ändå få lära sig att det inte alltid går att få sin 

vilja igenom, det är inte så det fungerar i samhället då man behöver kunna kompromissa 

med andra. Detta visar på hur stort och komplext begreppet inflytande är och det visar 

på vikten över att reflektera över begreppet och vad det innebär för den barngruppen 

man arbetar med. 

 

Didaktiska slutsatser 
Vi har valt att undersöka barns inflytande och delaktighet i två planerade aktiviteter. I 

planeringen av aktiviteterna gör förskollärarna didaktiska val som handlar om vad de 

ska göra, varför, hur, när och för vilka. Dessa val påverkar sedan hur barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet ser ut. I en del aktiviteter såsom lekvalet kan 

det vara själva valet och att få ha inflytande som är syftet med aktiviteten. Även om det 

då är inflytande som är målet så finns det väldigt starka ramar som avgör vad barnen får 

välja mellan, vilket vi tolkar som skendemokrati (Westlund, 2010). Vi anser att om man 

ska utgå ifrån barnens intressen och ge dem reellt inflytande i den planerade 

verksamheten så behöver barnen få ta större plats i planeringen av aktiviteterna. Ett 

alternativ hade kunnat vara att fråga efter barnens åsikter om vilka aktiviteter de skulle 

vilja ha med i lekvalet. På detta sätt hade barnen blivit mer delaktiga, fått dela ansvaret 

för beslutsfattande och fått ett större utrymme för demokratiska förhandlingar. Vi ser att 

det finns hinder för att göra verksamheten mer tillåtande gällande inflytande och 

delaktighet då ramfaktorer begränsar verksamheten. Det handlar då om storleken på 

barngruppen, personaltätheten, språkliga begränsningar och miljöfaktorer. Även 

personalens förhållningssätt kan innebära begränsningar vilket stämmer överens med 

Arnér (2006) och Ribaeus (2014), som menar att det är förskollärarna som är det största 

hindret för inflytande. Oavsett vilken yrkesroll man har i verksamheten så har 

förhållningssättet och barnsynen påverkan på hur barnen bemöts. När barnen upplevs 

som kompetenta och som värda att lyssna på här och nu så innebär det att de ges större 

möjligheter till inflytande och delaktighet. Detta kan jämföras med en studie från 
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Australien (Hudson, 2012) där förskollärarna ansåg att inflytande var en färdighet som 

behövdes i framtiden men inte här och nu. Denna uppfattning innebär att barnen ses 

som på väg att bli vuxna och inte som kompetenta i stunden och visar på att det finns 

olika sätt att se på barn. 

 

Den didaktiska triangeln är en illustration över hur didaktik kan förstås och beskriver 

förhållandet mellan barn, förskollärare och innehåll. Enligt Hansén och Forsman (2011) 

påverkar interaktionen mellan förskolläraren och barnen hur möjligheterna till 

inflytande och delaktighet ser ut i en aktivitet. Vi vill även lyfta fram att förskollärarnas 

barnsyn och förhållningssätt både kan påverka och begränsa barnens möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Aktiviteter kan i sig ge olika stort utrymme för inflytande 

och delaktighet (a.a.). I de aktiviteter som studerades i denna undersökning kunde vi se 

inflytande och delaktighet på olika sätt men det som vi uppfattade som mest avgörande 

var förhållningssättet de vuxna hade gentemot barnen. Vi menar att inflytande och 

delaktighet är komplexa frågor som man inom förskolan behöver reflektera kring. Vi 

anser att Shiers inflytande- och delaktighetsmodell, som vi använt oss av, är ett 

fungerande verktyg för att synliggöra och förtydliga om alla barn har givits möjlighet att 

vara delaktiga och fått inflytande i en planerad aktivitet. Genom att använda modellen 

tror vi att det går att få in inflytande och delaktighet på fler sätt i verksamheten och i 

olika aktiviteter.  

 

I planeringen av aktiviteter i förskolan anser vi att det är viktigt att reflektera kring för 

vem aktiviteterna görs och för vem det ska upplevas som meningsfullt att delta. Som 

förskollärare behöver man försöka närma sig barnens perspektiv och låta dem vara 

delaktiga i planeringen genom att lyssna på barnen och värdera deras åsikter. På detta 

sätt får barnen möjlighet att få ett reellt inflytande i verksamheten, förskolan ska vara en 

plats som uppmuntrar barnen till att komma med idéer och att vara nyfikna på 

omvärlden.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
I denna undersökning har vi sett att barnen ges olika möjligheter till inflytande och 

delaktighet, beroende på hur benägna barnen är att ta plats i gruppen. Vi kunde se att när 

den vuxne hade en svagare styrning av aktiviteten så hade de barn som inte tog så 

mycket plats sämre möjligheter till inflytande och delaktighet, då de starkare barnen tog 

över. Detta anser vi är problematiskt och något som borde uppmärksammas. Vi skulle 

gärna se en undersökning av detta för att se om alla barnen verkligen får möjlighet till 

inflytande och delaktighet oavsett deras förmåga att ta plats i gruppen. Om alla barnen 

inte får detta anser vi att det är ett stort problem som bör lyftas fram och åtgärdas.   
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi heter Evelina Pettersson och Lina Wahlman och vi läser sista året på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete som 

kommer att handla om barns inflytande, delaktighet och upplevelser av planerade 

aktiviteter i förskolan. För att få kunskap om detta kommer vi att filma några aktiviteter 

i den dagliga verksamheten med barnen och deras förskollärare.  Vi kommer även att 

samtala med barnen om aktiviteterna. Samtalen med barnen kommer att filmas. Det 

filmade materialet kommer att ligga till grund för vårt examensarbete och materialet 

kommer behandlas så att ingen obehörig kan ta del av det. Inga namn på deltagare eller 

förskola kommer att nämnas i examensarbetet. Barnens deltagande är frivilligt och de 

kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

 

Om du som vårdnadshavare har frågor så kan du kontakta oss: 

Evelina Pettersson xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Lina Wahlman xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Handledare: Kerstin Bäckman xxx-xxxxxxx kbn@hig.se 

 

 

 

 

  

Avskiljes och lämnas till förskolan senast den 30 september. 

 

 

______________________________ 

Barnets namn 

 

 

  

Ja, mitt barn får medverka och synas på videoupptagning. 

 

 

 

 Nej, mitt barn får inte medverka eller synas på videoupptagning. 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

 

  

mailto:kbn@hig.se
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett vårdnadshavare på engelska 
 

Dear ! 
 

Our names are Evelina Pettersson and Lina Wahlman and we read last year of the pre-

school teacher education at the University of Gävle. We are now writing our thesis 

which will focus on children's influence, involvement and experiences of planned 

activities in preschool. To learn about this, we will videotape some activities in the daily 

activities with the children and their preschool teachers. We also want to talk with the 

children about the activities. The communication with the children will be videotaped. 

The taped material will form the basis of our thesis and the material will be treated so 

that no unauthorized person can take part of it. No names of participants or preschool 

will be mentioned in the thesis. Children's participation is voluntary and they can at any 

time choose to cancel their participation. 

 

If you as the child´s parent/guardian have any questions you are welcome to contact us: 

Evelina Pettersson xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Lina Wahlman xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Supervisor: Kerstin Bäckman xxx-xxxxxxx kbn@hig.se 

  

 

 

 

 

Separated and returned to the preschool by 30 September 2016 

 

 

______________________________ 

The child´s name 

 

 

  

Yes, my child can participate and be videotaped. 

 

 

 No, my child should not participate or be videotaped. 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Parent/Guardians signature  Parent/Guardians signature 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett personal 
 

Hej! 

Vi heter Evelina Pettersson och Lina Wahlman och vi läser sista året på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete som 

kommer att handla om barns inflytande, delaktighet och upplevelser av planerade 

aktiviteter i förskolan. För att få kunskap om detta kommer vi att filma några aktiviteter 

i den dagliga verksamheten med barnen och er som personal. Det filmade materialet 

kommer att ligga till grund för vårt examensarbete och materialet kommer behandlas så 

att ingen obehörig kan ta del av det. Inga namn på deltagare eller förskola kommer att 

nämnas i examensarbetet. Ditt deltagande är frivilligt och de kan när som helst välja att 

avbryta sitt deltagande. Personalens samspel och kommunikation med barnen kan 

komma att vara med i undersökningen. 

 

Om du som personal har frågor så kan du kontakta oss: 

Evelina Pettersson xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Lina Wahlman xxx-xxxxxxx  xxx@student.hig.se 

Handledare: Kerstin Bäckman xxx-xxxxxxx kbn@hig.se 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ja, jag godkänner till att medverka och synas på videoupptagning. 

 

 Nej, jag godkänner inte att medverka och synas på videoupptagning. 
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Bilaga 4 - Frågor till barnen 
 

Frågor till barnen 

Vem bestämde vad ni skulle göra?  

Är det bra att fröken bestämmer? 

Vad skulle ni bestämma om ni fick? 

Får ni göra vad ni vill med materialet? 

När får ni bestämma? 

Vad får ni inte bestämma? Varför? 

Hur känns det när ni får bestämma/inte får bestämma? 

Vad händer när ni säger vad ni vill göra? 

Får något av barnen vara med och bestämma? 

Om ni var fröken, vad skulle ni bestämma då? 

 

Vad fick du göra i aktiviteten? 

Vad gjorde ni? Varför? Hur? 

Vad tyckte ni om aktiviteten? Varför? 

Hur kändes det? 

Vad var roligt/tråkig? 

Lyssnar fröken på det som du vill säga? 

 

Extrafrågor till lekvalet 

Fick du välja den aktivitet du hade velat välja? Vad hade du velat göra istället? När får 

du göra det? 

Vem bestämmer vilka aktiviteter ni får välja mellan? Får barnen önska? 

 

 

 


