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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och 

inflytande i förskolan på små- och storbarnsavdelningar. För att precisera studiens syfte har 

följande frågeställningar valts: Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet och 

inflytande? Skiljer sig arbetet på små- och storbarnsavdelningar? och Vilka eventuella 

faktorer upplever pedagogerna påverkar arbetet med barns delaktighet och inflytande? 

Intentionen med studien är således att synliggöra olika arbetssätt som pedagoger på små- och 

storbarnsavdelningar använder sig av när det kommer till barns delaktighet och inflytande, 

samt om det finns eventuella likheter och skillnader i arbetet. Intentionen är även att 

uppmärksamma de påverkansfaktorer som pedagogerna upplever i arbetet. Den valda 

undersökningsmetoden till denna studie är enkäter, som mestadels består av öppna frågor, 

detta med anledningen att det är pedagogernas egna beskrivningar som skall stå som grund för 

resultatet. Resultatet visar att arbetet med barns delaktighet och inflytande skiljer sig till viss 

del på små- respektive storbarnsavdelningar. De yngre barnen ges främst möjlighet till 

delaktighet och inflytande genom att göra små val, medan de äldre barnen får delta i större 

beslutsfattanden så som planering av verksamheten, demokratiska processer samt i 

utformningen av miljön. Det som också skiljer de olika arbetssätten åt, är att pedagogerna på 

småbarnsavdelningarna använder sig av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) i 

sitt arbete för att främja barns delaktighet och inflytande. Resultatet visar också att de 

huvudsakliga påverkansfaktorerna som pedagogerna på både små- och 

storbarnsavdelningarna upplever finnas i arbetet med barns delaktighet och inflytande är: 

Barngruppens storlek, personaltätheten och tiden. Utifrån pedagogernas beskrivningar kan ett 

samband synliggöras mellan dessa faktorer. Stora barngrupper i relation till en låg 

personaltäthet resulterar i brist på tid till arbetet med barns delaktighet och inflytande. Studien 

påvisar att trots de påverkansfaktorer som finns, är det i slutänden upp till pedagogen att 

skapa goda förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Pedagogens 

didaktiska förhållningssätt blir således ytterst viktigt i arbetet med detta.  

Nyckelord: Arbetsmetoder, Arbetssätt, Delaktighet, Inflytande, Pedagogens förhållningssätt 

och Påverkansfaktorer.  
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1. Inledning 
 

Under de senaste decennierna har synen på barn och barndom förändrats i samhället. 

Utvecklingen har gått från en syn på barn som ”små vuxna” till att idag se barn som sociala 

aktörer, ”det kompetenta barnet” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). I och med den 

förändrade barnsynen har barn fått ett större utrymme att påverka sin egen situation, vilket 

uttrycks i både FN:s deklaration om barns rättigheter samt i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016; UNICEF Sverige, 2009). Barnkonventionen och förskolans läroplan vilar 

på demokratins grund, vilket innefattar de grundläggande demokratiska värderingarna som det 

svenska samhället står för. Detta innebär att förskolan ska förankra och förmedla dessa i 

verksamheten. I förskolans läroplan kopplas demokratiuppdraget ihop med barns inflytande, 

där inflytande beskrivs som betydelsefullt för att barnen ska kunna utveckla en förståelse om 

vad demokrati är (Skolverket, 2016). Men det fundamentala skälet till att barnen ska ges 

möjlighet till delaktighet och inflytande är att det faktiskt är en mänsklig rättighet och 

skyldighet. Barn ska även ges möjlighet att utveckla demokratiska värderingar och ges 

inflytande för att förberedas till demokratiska aktiva samhällsmedborgare (Skollagen, 

2010:800).  

I förskolans läroplan finns det ett avsnitt med riktlinjer som riktar sig direkt till förskollärarna. 

I dessa riktlinjer beskrivs det att förskollärarna har ett ansvar att ge varje barn ett reellt 

inflytande i förskolans verksamhet. Utöver att barnen ska ges möjligheten att utveckla sin 

förmåga att ta ansvar och uttrycka sina åsikter och tankar, ska barnen även, utifrån sina behov 

och intressen, få inflytande i planeringen av verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barns 

delaktighet och inflytande är alltså centralt i förskolans demokratiuppdrag och pedagogernas 

förhållningssätt blir således ytterst viktigt i att lyssna på barnen och försöka tolka vad som är 

meningsfullt för dem. I detta demokratiuppdrag ingår det även att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar en empatisk förmåga, öppenhet, solidaritet och en förståelse för alla 

människors lika värde (Skolverket, 2016). 

  

Trots detta ges inga beskrivningar i förskolans läroplan på hur arbetet med barns delaktighet 

och inflytande ska/kan genomföras. Detta lämnar ett stort tolkningsutrymme för pedagogerna 

vilket i sin tur kan skapa olika förhållningssätt och metoder gentemot arbetet med barns 

delaktighet och inflytande i förskolan. Utifrån detta vill vi undersöka, i två kommuner i 

Sverige, hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och inflytande i praktiken på både små-
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och storbarnsavdelningar, om det finns likheter/skillnader i arbetet samt om pedagogerna 

upplever att det finns faktorer som möjliggör eller begränsar arbetet. Studiens fokus riktar sig 

således mot pedagogers didaktiska handlingar och intentioner i att skapa utrymme och 

möjligheter för barns delaktighet och inflytande (Westlund, 2011). De didaktiska 

frågeställningarna vad, varför och hur kommer således att användas i analysen av 

pedagogernas uppfattningar och beskrivningar.  

1.2 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt kommer examensarbetets huvudsakliga nyckelbegrepp att presenteras och 

beskrivas, vilka är: Delaktighet, inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv. Begreppen 

delaktighet och inflytande är centrala i examensarbetet, detta då de ingår i studiens syfte. 

Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv beskrivs i detta avsnitt med anledningen att 

de är återkommande i stora delar av examensarbetet. Innebörden av nyckelbegreppen är 

betydelsefulla för att få en förståelse av arbetets innehåll och kommer att beskrivas utifrån 

olika författares definitioner på begreppen.  

1.2.1 Delaktighet  

Emilson (2008) beskriver i sin avhandling att begreppet delaktighet är svårdefinierat och att 

det har olika betydelser i olika kontexter och sammanhang. Hennes tolkning är att begreppen 

delaktighet och inflytande till viss del sammansmälter, och kan kopplas till läroplanens 

definition på begreppen. I förskolans läroplan framstår delaktighet som en demokratisk 

rättighet som innebär att barn har rätt till deltagande i förskolans verksamhet. Barn ska få 

möjlighet att vara inkluderade och ha tillgång till att uttrycka sina tankar och åsikter, göra 

egna val och fatta egna beslut, detta för att kunna påverka sin situation (Skolverket, 2016). 

Arnér (2009) har dock en annan definition på begreppet och menar att delaktighet kan tolkas 

som att barn är delaktig i sin vardag, och att barn tar del av något som redan är bestämt.  

1.2.2 Inflytande  

Även begreppet inflytande är tolkningsbart, och används på olika sätt i olika kontexter. 

Betydelsen av inflytande i denna studie står i relation till Arnérs (2009) uppfattning kring 

begreppet och om man utgår från examensarbetets syfte är barns inflytande det mest relevanta 

att beskriva. För att barn ska ges inflytande i förskolan behöver pedagogerna låta barnens 

röster bli hörda, de ska få komma till tals samt bli respekterade för deras tankar och åsikter. 

Inflytande innebär också att barnen på ett påtagligt sätt får påverka sin livssituation samt att 
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de får agens över sitt eget lärande. I och med att barnen ska ges möjlighet till detta, behöver 

pedagogerna planera verksamheten utifrån det barnen ger uttryck för (Arnér, 2009). I 

förskolans läroplan har inflytande ett samband med demokrati. I styrdokumentet beskrivs 

även inflytande i relation till att barn ska få medverka i beslutsfattanden, medverka i olika 

samarbeten, ta ansvar samt ha rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2016). Detta begrepp 

är alltså väldigt individorienterat och är en viktig del i barnens vardag (Westlund, 2011 & 

Arnér, 2009). 

1.2.3 Barns perspektiv 

Arnér (2009) beskriver att begreppet barns perspektiv innebär barns egna föreställningar om 

sitt liv och sin omvärld. Barns perspektiv innebär alltså hur barnet ser och upplever sin egen 

tillvaro. Denna definition på begreppet är även något som Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide (2011) står för, och författarna menar att i detta perspektiv riktas fokus mot barnet 

som subjekt i sin egen livsvärld. För att närma sig barns perspektiv menar Arnér (2009) att 

den vuxna måste prata med barnen och försöka tolka och få kunskap om deras perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att den vuxnes förhållningssätt är viktigt 

i att försöka närma sig barns perspektiv, detta innebär även att barn ges utrymme för sin egen 

kultur och sin förståelse av sin omvärld. Att närma sig ett barns perspektiv innebär även enligt 

författarna att barn i förskola och skola ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, förmedla 

sina upplevelser, erfarenheter och idéer. 

1.2.4 Barnperspektiv 

Barnperspektiv är ett begrepp som används på många olika sätt och är mångtydigt. 

Gemensamt för begreppet i olika sammanhang är hur vuxna ser på barn (Arnér & Tellgren 

2006, Halldén, 2003 & Qvarsell, 2003). Arnér och Tellgrens (2006) beskrivning på begreppet 

barnperspektiv innebär att den vuxna på bästa möjliga sätt försöker se saker ur barnets 

synvinkel. Perspektivet innebär också att skapa en förståelse för barnet, samt att alltid utgå 

från barnets bästa och dess rättigheter. Även Halldéns (2003) beskrivning av barnperspektiv 

innefattar de politiska beslut och rättigheter som barn ges i samhället. Sommer et.al. (2011) 

beskriver att barnperspektivet innebär de vuxnas förståelse av barns uppfattningar, författarna 

poängterar dock att trots att barnperspektivet innebär att närma sig barns perspektiv, så 

kommer det ändå alltid innebära den vuxnas tolkning av barnet.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur 1pedagoger i förskolan arbetar med barns delaktighet och 

inflytande på 2små- och storbarnsavdelningar. 

För att precisera studiens syfte har följande frågeställningar valts ut: 

• Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet och inflytande? Skiljer sig arbetet på 

små- och storbarnsavdelningar? 

• Vilka eventuella faktorer upplever pedagogerna påverkar arbetet med barns 

delaktighet och inflytande? 

 

1.4 Examensarbetets disposition 

Examensarbetets första avsnitt inleds med en beskrivning på vad examensarbetet kommer att 

handla om, samt en motivering om varför vi har valt att undersöka det valda ämnet. Sedan 

följer en begreppsbeskrivning av studiens huvudsakliga nyckelbegrepp. Därefter ges en tydlig 

beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. I avsnitt två ges en historisk bakgrund 

kring det valda ämnet, samt en redogörelse för vad skollagen, barnkonventionen och 

förskolans läroplan säger om detta. I det tredje avsnittet presenteras tidigare forskning 

gällande barns delaktighet och inflytande, detta avsnitt är indelat i rubrikerna: 

Förhållningssätt, Arbetssätt och Påverkansfaktorer. Sedan följer en sammanfattning av den 

valda forskningen. I avsnitt fyra ges en metodbeskrivning om studiens valda 

undersökningsmetod, om de urval vi har gjort, genomförandet av undersökningen samt vilka 

etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till. I avsnitt fem presenteras resultatet utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer avsnitt sex som inleds med en diskussion 

och studiens slutsatser. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och förslag på fortsatt 

forskning inom detta ämne. I de sista avsnitten presenteras referenslistan samt studiens bilagor 

i form av missiv och frågeformulär.   

  

                                                 
1 Pedagoger: Detta begrepp innefattar både förskollärare, barnskötare och vikarier. 
2 Små- och storbarnsavdelningar: Småbarnsavdelningar innefattar de yngre barnen i förskolan, 1–3 år. 

Storbarnsavdelningar innefattar de äldre barnen i förskolan, 3–5 år.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en historisk bakgrund kring den förändrade barnsynen att presenteras, 

detta för att skapa en förståelse för hur delaktighets- och inflytandebegreppen vuxit fram i den 

svenska förskolan. Därefter följer en presentation om vad skollagen, barnkonventionen och 

den svenska läroplanen för förskolan säger om barns delaktighet och inflytande. I dessa 

styrdokument framgår vikten av pedagogernas arbete med barns delaktighet och inflytande 

(Skollagen, 2010:800; UNICEF Sverige, 2009; Skolverket, 2016). 

  

2.1 Historiskt perspektiv 

Den vuxnes barnsyn kan sättas i relation till vilka möjligheter barn ges avseende delaktighet 

och inflytande i förskolan och skolan. I en historisk tillbakablick kan sättet att se på barn 

relateras till samhällets värderingar och behov. Läroplanens utformning påverkas således av 

vilken kunskap som anses vara viktigt för människan att besitta (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003; Vallberg Roth, 2001). Genom att läroplaner förändras, förändras också 

barnsynen. Historiskt sett har läroplanen gått från ”Guds läroplan”, som genomsyrades av en 

kristen undervisningsmetod samt matematik, till ”Det goda hemmets och hembygdens 

läroplan”, där barns utveckling skulle präglas av etik och moral. Dessa läroplaner 

konstruerade en syn på barnet som ”det naturliga barnet” (a.a.). Denna syn på barn som 

”naturliga”, grundar sig i Rousseaus teori om att barn har en egen inneboende förmåga och 

potential att utvecklas på egen hand i kombination med stöd från pedagogen. Barns 

delaktighet som pedagogik går således att urskilja i dessa läroplaner, detta i och med att 

verksamheten till viss mån utgick ifrån barns personliga intressen. En förändring av detta 

synsätt kom att ske under 30–40-talet då utvecklingspsykologins teorier, med hjälp av 

socialpolitiken, influerade förskolepedagogiken. Nu kom begreppet ”mental ålder” att 

introduceras inom forskningen, detta innebar att man med hjälp av den så kallade ”mentala 

åldern” kunde avgöra på vilket utvecklingsstadium barnet befann sig på. Inom de olika 

utvecklingsstadierna fanns normer för vad barnet förväntades att kunna och med hjälp av 

dessa stadier blev det synligt om ett barn var tidig eller sen i sin mognad. Under de senaste 

decennierna har synen på barn förändrats ytterligare, och dagens läroplan benämns som ”Det 

situerade världsbarnets läroplan”. I detta styrdokument betonas det att barn är kompetenta 

medborgare som ska ges möjlighet till inflytande i sin vardag. Barn ses som 

medkonstruktörer, vilket betyder att barnet i samspelet med andra utvecklar kunskap. Detta 

innebär att de blir delaktiga i den egna lärprocessen och på så sätt får ansvar över det livslånga 
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lärandet. Den rådande läroplanen utgår således från ett barns perspektiv, istället för att som i 

tidigare läroplaner, utgå från den vuxnes barnperspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003; Vallberg Roth, 2001).  

 

2.2 Barnkonventionen, skollagen och förskolans läroplan 

Barnkonventionen grundades av FN år 1989 och belyser barns rättigheter i samhället. 194 

länder runt om i världen har skrivit under konventionen, vilket innebär att varje land måste ta 

ansvar för att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. I Sverige är barnkonventionen inte en 

stiftad lag, däremot är det ett rättsligt bindande avtal vilket innebär att det är regeringens 

ansvar att se till att barnkonventionen efterföljs. Konventionen innehåller 54 artiklar som 

innefattar mänskliga rättigheter för barn, och av dessa artiklar finns det fyra grundläggande 

principer. Dessa principer handlar om att alla barn har lika värde, att barnets bästa ska komma 

i första rummet, att alla barn har rätt till liv och utveckling, att de har rätt att uttrycka sina 

åsikter och tankar samt att de ska bli respekterade för dessa (UNICEF Sverige, 2009).  

 

Den svenska skollagen är ett dokument som beslutats av riksdagen. Dokumentet innehåller 

bestämmelser om samtliga skolformer, som berör barns, elevers och vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter. I kapitel 1, § 10 står det skrivet att det gemensamma för alla 

verksamheter är att de alltid ska utgå från barnets bästa. I förskolan och skolan ska barnen ges 

möjlighet att utifrån sina erfarenheter, uttrycka sina åsikter i frågor som berör det specifika 

barnet. I kapitel 4, § 9 i skollagen beskrivs det även att barn ska ges inflytande i planeringen 

av verksamheten och ska stimuleras till att bli aktiva i frågor som rör deras utbildning 

(Skollagen 2010:800).   

 

Förskolans läroplan är ett styrdokument som innehåller mål och riktlinjer för hur 

verksamheten skall formas och som genomsyras av demokratiska värderingar. I läroplanen 

står det skrivet om förskolans, förskollärarens, arbetslagets och förskolechefens 

ansvarsområden. Förskolans pedagogik ska bilda en helhet som innehåller både omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande. Detta innebär att verksamheten ska vara innehållsrik och präglas 

av ett lustfyllt lärande. I förskolans läroplan finns ett avsnitt som beskriver mål och riktlinjer 

för barns inflytande. I detta avsnitt beskrivs det att barn ska ges inflytande i förskolan och att 

det är förskollärarnas och arbetslagets ansvar att verka för att varje enskilt barn ges den 

möjligheten (Skolverket, 2016).  
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3. Tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande 

För att placera denna studie inom forskningsområdet barns delaktighet och inflytande kommer 

resultat från forskningsstudier presenteras i det följande avsnittet. Forskningen som 

presenteras kommer i huvudsak att beröra forskningsstudier gjorda i Sverige. Samtliga artiklar 

har sökts fram via databaserna: ERIC (EBSCOhost), Google Scholar och LIBRIS. Avsnittet 

inleds med en redogörelse om vad forskning säger om pedagogers förhållningssätt i relation 

till ämnet. Sedan följer en redogörelse för vad forskningen säger om pedagogers arbetssätt 

med barns delaktighet och inflytande i förskolan. Slutligen presenteras forskning kring olika 

påverkansfaktorer som kan möjliggöra eller begränsa arbetet. 

 

3.1 Förhållningssätt  

Arnér (2006) har i sin avhandling undersökt hur pedagoger i förskolan kan ändra sitt 

förhållningssätt från ett nekande till en mer positiv attityd gentemot barns initiativ och 

inflytande. Resultatet visade att det som i stor utsträckning styrde arbetet med barns 

inflytande var bland annat de traditioner som fanns i verksamheten, pedagogernas barnsyn, ett 

hänsynstagande av kollegors åsikter och tankar samt olika regler. Trots att pedagogerna gav 

uttryck för en god barnsyn visade deras agerande något annat. Arnér (2006) beskriver vidare 

att pedagogerna i hennes undersökning främst arbetade efter invanda traditioner och vad 

kollegorna bedömde som viktigt snarare än att låta barnen vara med och påverka utifrån deras 

intressen och vad de ansåg som meningsfullt. Även Sandberg och Erikssons (2010) studie 

visade att pedagogerna inte alltid utgick ifrån barnens intressen och synpunkter, samt att barns 

delaktighet ofta togs förgivet och pedagogerna hade en uppfattning om att barnen var mer 

delaktiga än vad de egentligen var. I ett utvecklingsarbete som Arnér (2006) gjorde, 

synliggjordes pedagogernas förhållningssätt och förgivet taganden, vilket resulterade i att 

pedagogerna började reflektera mer och ändra sitt bemötande till ett mer bejakande 

förhållningssätt gentemot barnen. Hon beskriver två perspektiv som är avgörande för hur 

mycket inflytande barnet ges i verksamheten: punktuellt perspektiv och relationellt 

perspektiv. Det först nämnda perspektivet innebär en syn på barn att de ”är” på ett visst sätt 

vilket författaren beskriver skapar ett nej-sägande till barnet. I det andra perspektivet uppfattas 

barnet utifrån kontexten. Arnér (2006) beskriver att ett relationellt perspektiv bidrar till att 

pedagogen blir mer delaktig i barnets situation, vilket också kan betyda att närma sig barns 

perspektiv. Även von Wright (Skolverket, 2002) beskriver det punktuella perspektivet och 

menar att detta perspektiv kan förstås utifrån individen och att människan i första hand ska 
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förstås separat. Hon beskriver likt Arnér (2006) om det relationella perspektivet att människan 

bör uppfattas utifrån sammanhanget och i relation till sin omgivning. Arnér (2006) beskriver 

vidare, för att gå ifrån ett punktuellt perspektiv till ett relationellt, krävs det från pedagogerna 

att de reflekterar över sitt eget förhållningssätt. Detta innebär att pedagogerna behöver gå 

ifrån det förutsägbara och invanda mönster som ”sitter i väggarna”, till det som är oväntat. 

Denna process beskriver Arnér som en intersubjektiv vändning. Att inta ett relationellt 

perspektiv har alltså visat sig ha en positiv inverkan på barnet. Undersökningen visade att när 

pedagogerna intog ett relationellt perspektiv och tog barnens åsikter och intressen på allvar, 

fick barnen ett större självförtroende och vågade uttrycka sig mer och ta ansvar. I och med 

detta fick barnen ett mer ökat inflytande i förskoleverksamheten. För att ge barnen mer 

utrymme till eget initiativ och inflytande är således pedagogernas förhållningssätt en 

avgörande faktor. Pedagogernas förhållningssätt, ett bejakande bemötande samt ett arbetssätt 

som bygger på kunskap och reflektion är grunden till hur mycket initiativ och inflytande 

barnet får (Arnér, 2006). Johansson (2003) belyser också detta ämne i sin artikel och menar 

att pedagogens förhållningssätt och sätt att försöka bemöta och förstå barnen, kan kopplas till 

vilken barnsyn pedagogen har. Hon beskriver tre olika synsätt som ger olika konsekvenser för 

barn. I det första synsättet ser pedagogerna barn som medmänniskor, vilket innebär att 

pedagogerna låter barns perspektiv komma till uttryck. Det andra synsättet som beskrivs är 

”Vuxna vet bättre” och innebär att de vuxna utgår ifrån sitt eget perspektiv och agerar utifrån 

vad de anser vara rätt och riktigt. Pedagogerna i denna kategori saknar inte förmågan att 

närma sig barns perspektiv, de anser bara att deras egna idéer och uppfattningar går före 

barnens. Det sista synsättet, ”Barns intentioner är irrationella”, handlar om att vuxna tar sitt 

perspektiv för givet samt att de inte har någon avsikt att försöka sätta sig in i barns perspektiv. 

Det förstnämnda synsättet ”Barn som medmänniskor”, kan sättas i relation till Arnérs (2006) 

beskrivning av ett relationellt perspektiv, medan det två sistnämna synsätten kan kopplas ihop 

med författarens beskrivning av det punktuella perspektivet, vilket har en negativ påverkan på 

barns delaktighet och inflytande. Även Davies och Artaraz (2009) kom i sin engelska studie 

fram till att pedagogernas förhållningssätt och attityd gentemot barns förmåga att fatta egna 

beslut var avgörande för hur mycket inflytande barnen gavs. Författarna menar alltså att om 

pedagogen har en barnsyn där man ser barn som kompetenta, främjar det barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. 
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Barns möjligheter till delaktighet och inflytande påverkas av pedagogens förhållningssätt 

samt av hur stark lärarkontrollen3 är (Arnér, 2006; Emilson, 2008; Emilson & Folkesson, 

2006). Emilsons (2008) studie visade att barns möjlighet till inflytande var beroende av vilken 

karaktär lärarens kontroll hade i en aktivitet. När läraren hade en stark kontroll samt styrde 

över kommunikationen begränsades barnens inflytande. Detta beskrivs har att göra med 

lärarens förhållningssätt, samt hur målorienterad aktiviteten är. När lärarna istället intog ett 

förstående och kommunikativt förhållningssätt fick kontrollen en annorlunda karaktär, vilket 

gynnade barnens inflytande. Författaren beskriver att i detta förhållningssätt kan kontrollen 

fortfarande vara stark utan att begränsa barnens inflytande (Emilson, 2008). Emilsons (2008) 

teori står i linje med Westlund (2011), som också poängterar att barns inflytande 

nödvändigtvis inte alltid behöver betyda att de får välja fritt. Emilson (2008) och Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att det har att göra med hur vida läraren försöker 

närma sig barns perspektiv. Att närma sig barns perspektiv är en förutsättning för att ge barn 

delaktighet och inflytande.  

 

Emilson (2008) uttrycker även att det finns tre centrala aspekter som påverkar hur stort 

utrymme barn ges till delaktighet och inflytande. Dessa aspekter handlar om att närma sig 

barns perspektiv, att bemöta barnen med en emotionell närvaro samt att läraren agerar på ett 

lekfullt sätt. Att bemöta barnen med en emotionell närvaro innebär enligt författaren att 

läraren är lyhörd och empatiskt mot barnens känslor och uttryck. Genom detta förhållningssätt 

kan lärarens makt gentemot barnet rubbas och därmed skapa en subjekt-subjektrelation. Att 

agera på ett lekfullt sätt kan i detta sammanhang bidra till att maktstrukturen mellan vuxen 

och barn suddas ut, vilket kan resultera i att barnen ges möjlighet till att göra egna val och ta 

initiativ.  

 

3.2 Arbetssätt 

Westlund (2011) har i sin avhandling undersökt pedagogers arbete med barns inflytande i 

förskolan. Resultatet i undersökningen visade på fem olika arbetssätt som pedagogerna 

använde i arbetade med barns inflytande. Det första arbetssättet var att skapa 

handlingsutrymme för barnen, dessa handlingsutrymmen innebar att barnen fick ta eget 

initiativ till aktiviteter och liknande i olika situationer. Det andra arbetssättet var att arbeta i 

                                                 
3 Emilson (2008) har i sin avhandling valt att benämna alla vuxna som arbetar i barngrupp för lärare. 

Lärarkontrollen inkluderar alltså både förskollärare, barnskötare och lärare.  
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mindre grupper för att på så sätt öka barns möjligheter att komma till tals och bli hörda. Den 

tredje arbetsformen innebar att stärka barnens inflytande genom att stötta och uppmuntra 

barnens interaktion och kommunikation med andra. Den fjärde och vanligaste arbetsformen 

som pedagogerna använde i sitt arbete med barnens inflytande var att utgå ifrån barnens 

intressen i planeringen av verksamheten. Detta arbetssätt innefattar att ge barn val, att barnen 

får komma med egna förslag, erbjuda barnen olika alternativ samt att ta tillvara på de idéer 

barnen kommer med. Den sista och femte arbetsformen var att ge barnen möjligheten att ta 

ansvar. Det fjärde arbetssättet som Westlunds (2011) studie kunde urskilja, är något som 

Zorec (2015) i sin slovenska artikel också har kommit fram till. I Zorecs (2015) artikel 

arbetade pedagogerna med barns delaktighet och inflytande genom att planera verksamheten 

efter barnens behov och intressen. Studien visade även att barnen blev delaktiga och fick 

inflytande genom att delta i utformningen av miljön samt vid inköp av leksaker, vilket är en 

form av större beslutsfattanden. Westlund (2011) beskriver att pedagogers förhållningssätt är 

en väsentlig faktor i huruvida barn ges inflytande eller inte. Författaren anser att varje förskola 

bör komma underfund med hur de arbetar med barns inflytande. För att kunna reflektera över 

arbetet med inflytande bör även pedagogerna skapa sig en gemensam definition av hur 

begreppet ska tolkas (Sandberg & Eriksson, 2010; Westlund, 2011).   

 

Förskolans lärmiljö ska skapa förutsättningar och ge goda möjligheter för barn att 

kommunicera. Förskolans miljö ska alltså utformas på ett sådant sätt att alla barn ska kunna 

kommunicera och uttrycka sina tankar och viljor. För att verkställa detta kan pedagogerna 

använda sig av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK), vilket är ett arbetssätt 

som kan främja alla barns möjligheter till inflytande. AKK kan i förskolan användas som ett 

alternativt och kompletterande kommunikationssätt, och innefattar både bilder, gester och 

tecken. Med hjälp av AKK kan samtliga barn få möjligheten att göra val, säga nej, få delta i 

det sociala samspelet samt påverka sin situation. (Kink & Fahsl, 2012; Specialpedagogiska 

myndigheten, 2014).  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att förskolan ska vara en plats där barn 

kan bli delaktiga och ges inflytande, och genom att delta lära sig att de har möjligheter att 

göra val, att uttrycka sina åsikter för att på så sätt påverka sin situation. Författarna skriver att 

detta inte bara är en rättighet för barnet, det är också en del av barns utveckling kring 

demokratiska värden. Förskolläraren har alltså det yttersta ansvaret att skapa metoder och 

situationer för att dessa mål ska uppfyllas. Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studie 
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visade att barn i första hand gavs delaktighet och inflytande i den fria leken. Barnen fick även 

vara med och ta beslut i olika situationer som berörde verksamheten, så som avdelningens 

rutiner, val av aktiviteter och teman, dock under lärarens kontroll. Författarna beskriver 

vidare, för att kvalitén i förskolan ska kunna värderas som hög måste barns delaktighet och 

inflytande inkluderas på ett högre plan och lärarna ska ta tillvara på det barnen ger uttryck för. 

I en annan studie av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfts observation och 

dokumentation som ett arbetssätt för att fånga barns perspektiv. Författarna uttrycker att även 

om denna metod är gynnsam för barns delaktighet och inflytande, används den ofta inom 

förskolan på ett ostrukturerat sätt och måste således analyseras mer noggrant. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att barnen bör bli inkluderade i analysarbetet, detta 

för att ge en helhetsbild av verksamheten samt av barnens lärande och utveckling.  

 

3.3 Påverkansfaktorer 

Möjligheten till att ta arbetet med barns delaktighet på allvar kan möjliggöras eller begränsas 

av flera anledningar. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) uttrycker att en 

påverkansfaktor i arbetet med detta är barngruppens storlek. I och med ett stort antal barn på 

avdelningen, blir det svårt för pedagogerna att se och höra varje barn. Barngruppens storlek 

kan även påverka vilka mål som prioriteras i läroplanen, samt på vilket sätt man arbetar. Detta 

kan sättas i relation till personaltätheten på avdelningen, vilket också blir en påverkansfaktor. 

Beroende på personaltätheten, kan eventuella konsekvenser skapas för barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. När barn ger önskemål på aktiviteter som kräver mer personal, 

som exempelvis utflykter, blir det svårt för pedagogerna att tillgodose barnens intressen.  

En annan påverkansfaktor som begränsar arbetet med barns delaktighet och inflytande i 

förskolan är enligt författarna tiden. Många förskollärare upplever att de är otillräckliga, samt 

att de inte hinner fördjupa sig i olika delar i läroplanen. De upplever även att det är 

problematiskt att möta och lyssna in varje enskild individ, vilket förhindrar barns möjlighet 

till inflytande. Denna problematik kan också innebära att barnen inte ges utrymme till att 

utvecklas till sin fulla potential.  

 

Miljön på förskolan är också en faktor som kan påverka barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande (Eriksson Bergström, 2013; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; 

Qvarsell, 2003). Sheridan et.al (2009) beskriver även att barns möjlighet till inflytande 

påverkas av vilken form av lärandemiljö som råder på förskolan. Författarna har urskilt tre 
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olika lärandemiljöer som genererade i hög eller låg kvalitet; Särskiljande och begränsande 

miljöer, barncentrerade förhandlingsmiljöer och utmanande lärarorienterade miljöer. 

Kvalitetsbedömningen gjordes utifrån skillnaderna mellan pedagogernas förhållningssätt, 

kommunikation och samspel gentemot barnen. En särskiljande och begränsande miljö menar 

författarna bidrar till en låg kvalitet och barns inflytande minskar. I denna miljö upplevs 

omgivningen som kontrollerande och materialet är otillgängligt för barnen. Aktiviteterna är 

planerade och kontrollerade av pedagogen, vilket ger barnen ett minskat utrymme till 

delaktighet. Även Emilsons (2008) studie visar att en aktivitet kan utåt sett verka demokratisk. 

Författaren granskade olika situationer närmre och kunde se att pedagogerna gav barnen 

möjlighet att göra olika val, dock styrde och kontrollerade pedagogerna de val som barnen 

gjorde. 

  

Sheridan et.al (2009) beskriver vidare att i en barncentrerad förhandlingsmiljö anses kvalitén 

vara god. Här får barnen goda möjligheter att utvecklas tillsammans, samt med en pedagog 

som lyssnar och intresserar sig för barnen. Pedagogerna samspelar med barnen och utgår ifrån 

barnets livsvärld. I denna lärandemiljö menar författarna att pedagogerna intar ett 

förhandlande förhållningssätt, vilket innebär att de är engagerade i att göra barn delaktiga 

genom att förhandla med dem i frågor som rör barnen. I en utmanande lärarorienterad miljö är 

omgivningen tillåtande, och genomsyras av kommunikation, utmaningar och samspel. Denna 

lärandemiljö styrs i relation till barns intressen, och har ett tydligt lärandeobjekt. Miljön 

bedöms vara av hög kvalitet och verksamhetens innehåll bestäms i samspel mellan pedagog 

och barn. Verksamheten erbjuder stimulans, är rik på material och är utmanande. 

Pedagogernas förhållningssätt är både förhandlande och har ett tydligt lärandefokus, vilket 

författarna beskriver som en pedagogisk medvetenhet.  

 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är pedagogens förhållningssätt av stor vikt när det kommer till hur 

arbetet med barns delaktighet och inflytande gestaltar sig. Förutsättningarna för barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande kan se olika ut, och beror på om pedagogen intar ett 

punktuellt- eller relationellt perspektiv. Det kan även bero på vilken barnsyn pedagogen har: 

barn som medmänniskor, vuxna vet bättre eller att barns intentioner är irrationella (Arnér, 

2006; Johannsson, 2003). Hur mycket inflytande ett barn får i ett visst sammanhang kan också 

relateras till vilken lärarkontroll pedagogen har, samt hur vida pedagogen försöker närma sig 
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barns perspektiv. Hur mycket inflytande ett barn får kan även kopplas till hur vida pedagogen 

intar ett lyhört och empatiskt förhållningssätt gentemot barnets känslor och uttryck (Emilson, 

2008; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

 

De arbetssätt som forskningen inom ämnet visade var att barn gavs möjlighet till delaktighet 

och inflytande genom att ge barnen handlingsutrymmen för deras egna initiativ, dela in 

barnen i mindre grupper för att öka varje barns inflytande, stötta och uppmuntra barnens 

interaktion och kommunikation med andra, utgå från barnens intressen i planeringen av 

verksamheten samt att barnen fick möjlighet att ta ansvar (Westlund, 2011; Zorec, 2015). Ett 

annat arbetssätt som forskningen beskriver gynna barns delaktighet och inflytande är AKK 

vilket innebär att bilder, gester och tecken används som en förstärkning till barns verbala 

språk. Denna arbetsmetod används för att alla barn, på lika villkor, ska ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande (Kink & Fahsl, 2012; Specialpedagogiska myndigheten, 2014). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att med hjälp av observation och 

dokumentation kan pedagogen skapa goda förutsättningar för barns delaktighet och 

inflytande. Dock poängterar författarna att ett noggrant analysarbete krävs, där både barn och 

vuxna är involverade.  

 

Hur mycket delaktighet och inflytande barnen får kan utöver pedagogens förhållningssätt 

påverkas av andra faktorer. Forskning visar att barngruppens storlek, personaltätheten, tiden 

och miljön kan påverka barns möjlighet till delaktighet och inflytande på ett negativt sätt. 

Trots dessa påverkansfaktorer är det ändå upp till pedagogen att finna metoder för att främja 

arbetet med detta, samt för att uppfylla läroplanens och styrdokumentens intentioner 

(Eriksson Bergström, 2013; Pramling Samuelsson et.al, 2015; Qvarsell, 2003; Sheridan et.al, 

2009).  
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4. Metod  
 

Metodavsnittet kommer att inledas med en beskrivning av metodvalet med de överväganden 

och val som har gjorts. Därefter följer en beskrivning av studiens urval av förskolor och 

pedagoger. Följaktligen redogörs genomförandet av studien och det etiska ställningstaganden 

som tagits. En beskrivning av enkätens och missivbrevets uppbyggnad ges, samt hur 

utdelningen och insamlingen av materialet har skett. Slutligen presenteras en beskrivning av 

hur det insamlade materialet har bearbetats.  

 

4.1 Val av metod  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

barns delaktighet och inflytande på små- och storbarnsavdelningar. För insamling av 

information har en enkät med både öppna och sluta frågor använts. Valet av metod var ifrån 

början i planeringen av examensarbetet inte självklart, och både fördelar och nackdelar med 

en enkät- och intervjustudie diskuterades. Till slut valdes enkäter i pappersform som 

undersökningsmetod. Med hjälp av enkäter går det att nå ut till ett större antal informanter, 

vilket är gynnsamt för att få en så tillförlitlig studie som möjligt (Eljertsson, 2005). Även 

Stukát (2011) beskriver att ju fler informanter som besvarat enkäten desto mer går det att 

generalisera resultaten på ett större plan. Samtidigt beskriver Stukát (2011) att enkäter kan 

innebära en viss risk för bortfall, detta i och med att det blir svårare att motivera anonyma 

deltagare att delta i enkäten, samt att det inte går att veta om informanten kommer att uppfatta 

frågorna på ett korrekt sätt.  

 

Enkäten i denna studie innehåller både öppna och slutna frågor, där majoriteten av frågorna är 

öppna. Detta är något som Stukát (2011) kallar för ostrukturerat frågeformulär. Författaren 

beskriver att fördelen med sådana typer av frågor är att informanten får möjlighet att 

formulera och svara på frågorna med egna ord. När informanten får stort utrymme till att 

formulera och utveckla sina svar kan det i sin tur ge oss som undersökare oförutsägbara svar, 

vilket kan vara till fördel i studiens resultat. Detta betyder att vi som genomför studien inte 

har några förbestämda svar, och leder därför inte in informanterna i ett visst spår. Svaren kan 

på så vis bli varierande, och nya vinklingar/synsätt kan framkomma i resultatet. Däremot kan 

öppna frågor även medföra problem för en studie, detta om informanten exempelvis ger 

outvecklade svar eller helt enkelt missuppfattar frågorna, vilket i sin tur kan leda till att svaren 
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blir oanvändbara i relation till syftet (Hjalmarsson, 2014; Stukát, 2011). Enligt vår uppfattning 

överväger dock fördelarna med enkäter och öppna frågor nackdelarna.  

 

4.2 Urval  

Urvalet till denna undersökning har skett genom att sammanlagt 11 förskolor i två olika 

kommuner i Sverige kontaktades och fick en förfrågan om att delta i studien. Kravet var att 

det skulle finnas både små- och storbarnsavdelningar på de utvalda förskolorna, detta för att 

kunna besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. I och med att examensarbetet ska 

genomföras under kortare period, innebär det att utdelningen och insamlingen av enkäterna 

bör ske på ett enkelt sätt som inte är tidskrävande. I undersökningen fick samtliga pedagoger 

på förskolorna delta i studien, med anledningen att all personal, oavsett utbildningsnivå, har 

ett stort inflytande i verksamheten. 

 

4.3 Genomförande  

Detta examensarbete utgår ifrån vetenskapsrådets kodexar (Vetenskapsrådet, 2017), vilka är 

en samling av etiska regler. Dessa regler belyser de etiska ställningstaganden som vi som 

undersökare ska ta hänsyn till före, under och efter studiens gång. Dessa etiska 

ställningstaganden kommer att vävas in i beskrivningen på genomförandet av denna studie, 

och i syfte att öka studiens trovärdighet har det strävats efter att examensarbetet ska vara så 

tydligt beskrivet och systematiskt genomfört som möjligt (Bryman, 2011). 

  

Vid uppstarten av examensarbetet, när studiens syfte var bestämt, påbörjades en inläsning på 

tidigare forskning samt av olika typer av undersökningsmetoder. Inläsningen av de olika 

undersökningsmetoderna gjordes för att se vilken metod som skulle lämpa sig bäst i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. När dessa metoder granskats, kunde slutsatsen dras att 

intervjuer och enkäter var de metoder som verkade mest relevanta för denna studie, med 

anledningen att det är pedagogernas beskrivningar som ligger till grund för resultatet. Efter att 

ha läst olika metodböcker som beskrev dessa undersökningsmetoder kom vi fram till att 

enkäter med öppna och slutna frågor var den metod som passade bäst för studiens syfte. Valet 

av undersökningsmetod grundar sig även i olika pedagogers synpunkter kring vilken metod 

som de ansåg var ett bättre alternativ avseende tidsaspekten.  
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När undersökningsmetoden var fastställd påbörjades arbetet med utformningen av enkäten. I 

det första steget utformades frågorna till enkäten på ett noggrant och genomtänkt sätt. 

Frågorna i enkäten är således formulerade på ett sådant sätt att de kan besvara 

examensarbetets syfte och frågeställningar. En strävan efter att formulera frågeställningarna 

så tydligt som möjligt har gjorts, detta med syftet att minska risken för missförstånd, egna 

tolkningar och slutsatser. En risk som inte går att komma undan är att pedagogerna tolkar 

begreppen delaktighet och inflytande på olika sätt, dock uppfattar vi att detta inte påverkar 

resultatet eftersom det i tidigare avsnitt getts en beskrivning av begreppen samt att de till viss 

mån sammansmälter med varandra. 

 

När en enkät ska skickas ut bör även informanterna få en beskrivning av vilka undersökarna 

är, studiens bakgrund och syfte, samt information om de etiska aspekter som de garanteras, 

denna information kallas för missiv (Ejlertsson, 2005). I missivet informerades informanterna 

om att de garanteras avidentifiering i studien (bilaga 1). I enkäten behöver informanterna inte 

lämna några personuppgifter, vilket innebär att varken den som undersöker eller någon 

utomstående kan identifiera förskolans- eller informanternas namn.   

 

Innan informanterna fick ta del av missivet och enkäten, skickades även dessa ut till de 

berörda förskolecheferna för ett godkännande. Därefter fick även informanterna ge sitt 

samtycke om de ville delta i undersökningen eller inte. 

 

Enkäterna och missivet delades ut i pappersform, detta med en förhoppning av att det skulle 

motivera pedagogerna till att vilja delta i studien, samt att det skulle ge pedagogerna 

möjligheten att ställa frågor om frågeformuläret eller examensarbetet till oss personligen. 

Genom att enkäten delas ut personligen kan en god relation till informanterna skapas och på 

så sätt även minska de eventuella bortfallen (Stukát, 2011). Ytterligare en anledning var att ge 

pedagogerna möjlighet att enkelt kunna besvara frågeställningarna när det passade dem samt 

att kunna återkomma till frågeställningar som de eventuellt behövde längre betänketid på. 

Pedagogerna fick två veckor på sig att besvara enkäten och sedan besöktes de aktuella 

förskolorna för insamling av de besvarade frågeformulären.   
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4.4 Enkätens utformning 

På den första sidan av enkäten (bilaga 2) fick pedagogerna fylla i information om kön, 

befattning, hur länge de har arbetat i förskolan, hur många barn och pedagoger som arbetar på 

avdelningen samt ålder på barngruppen. Dessa frågor var med i enkäten för att möjligtvis 

kunna urskilja skillnader och likheter mellan exempelvis befattningarna eller hur länge de har 

arbetat i förskolan. Därefter följer två öppna frågor där pedagogerna gavs utrymme att 

beskriva hur de arbetar med barns delaktighet och inflytande samt om de upplevde några 

möjligheter eller begränsningar i arbetet med detta. Dessa frågor var självklara då de speglar 

studiens syfte och frågeställningar. Sedan kommer en sluten fråga som är i form av ett 

rankningssystem. Pedagogerna fick i denna frågeställning rangordna de faktorer som de ansåg 

påverka mest respektive minst i arbetet med barns delaktighet och inflytande. Anledningen till 

att denna fråga utformades var att vi ville se om pedagogernas rangordning stod i linje med 

deras beskrivningar av eventuella möjliggörande eller begränsande faktorer. Enkäten avslutas 

med två öppna frågor där pedagogerna gavs möjlighet att uttrycka vad de ansåg skulle vara de 

optimala förutsättningarna för arbetet samt övriga reflektioner och tankar kring detta.  

 

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet  

Av de 115 enkäter som delades ut var det 52 pedagoger som besvarade enkäten, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 45%. Den insamlade informationen har kategoriserats baserat 

på hur pedagogerna har svarat och beskrivit sitt arbete med barns delaktighet och inflytande. I 

den första bearbetningsprocessen granskades den information som pedagogerna gav gällande 

kön, befattning m.m. Här kunde det konstateras att majoriteten av informanterna var av det 

kvinnliga könet samt att de var utbildade förskollärare. Vi valde således att lägga fokus på 

vilken avdelning som pedagogerna arbetade på, d.v.s. småbarns- respektive 

storbarnsavdelningar. Det insamlade materialet delades därefter upp i två högar där 21 

informanter som besvarat enkäten arbetade på småbarnsavdelningar, och de resterande 31 

informanterna arbetade på storbarnsavdelningar. För att analysera det insamlade materialet 

användes Brymans (2011) analysteknik i bearbetningen, vilken han benämner som kodning. 

Författaren beskriver olika steg som kan följas i förberedelsen av analysen och under själva 

analysprocessen. I ett första steg gjordes en noggrann läsning samt en analys av enkätsvaren 

för att bilda en helhetssyn av dem. För att kunna urskilja olika mönster och kategorier lästes 

materialet igenom ytterligare en gång, samtidigt som stödord skrevs upp kontinuerligt. Efter 

analyseringen av enkätsvaren gjordes en kodning av de stödord och nyckelbegrepp som 

framkom. Sedan analyserades stödorden och nyckelbegreppen återigen för att se om fler 
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kategorier kunde urskiljas eller om stödorden kunde placeras om. Utifrån detta material 

framkom olika teman som presenteras i resultatet i form av rubriker, och under dessa rubriker 

ges sedan en tillhörande beskrivning. I en andra bearbetningsprocess granskades enkäterna på 

nytt, och sedan kunde pedagogernas olika beskrivningar placeras ut i de tillhörande 

kategorierna, detta för att styrka resultaten. De utvalda citaten är numrerade för att lättare 

kunna följa samma informants upplevelser och beskrivningar, samt för att underlätta det egna 

arbete med att kunna urskilja vilken informant som sagt vad. Sedan analyserades och 

bearbetades rangordningsfrågan med hjälp av SurveyMonkey (2017), vilket är en hemsida 

som tillhandahåller gratis frågeformulär. Rangordningsfrågans resultat matades in manuellt på 

hemsidan och utifrån dessa inmatade svar skapades figurerna som visas senare i resultatet. De 

grafiska figurerna redogör ett medelvärde på hur pedagogerna har rangordnat de faktorer som 

påverkar arbetet med barns delaktighet och inflytande mest respektive minst. Avslutningsvis 

granskades pedagogernas övriga tankar och de optimala förutsättningarna för arbetet, dessa 

beskrivningar sammanställdes och presenteras utifrån de teman som framkom i det insamlade 

materialet.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen att presenteras. Resultatet inleds 

med en kategorisering av hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och inflytande i 

förskolan på småbarnsavdelningar. Sedan följer en kategorisering av arbetet med detta på 

storbarnsavdelningar. I resultatet kommer det inte att särskiljas på förskollärares och 

barnskötares arbetssätt med barns delaktighet och inflytande, detta eftersom att majoriteten av 

de som valt att delta i undersökningen bestod av förskollärare. Några utmärkande skillnader 

mellan förskollärares och barnskötares enkätsvar kunde heller inte urskiljas. Sedan följer ett 

avsnitt om vilka möjligheter och begränsningar som pedagogerna ansåg finnas i arbetet med 

barns delaktighet och inflytande. Även i denna del kommer pedagogernas beskrivningar på 

småbarns- respektive storbarnsavdelningarna att särskiljas. Rangordningsfrågans resultat 

kommer sedan att redovisas med hjälp av ett diagram. Avslutningsvis presenteras 

pedagogernas beskrivningar på de optimala förutsättningarna i arbetet med barns delaktighet 

och inflytande samt övriga tankar och reflektioner kring detta.  

 

5.1 Pedagogernas arbete med barns delaktighet och inflytande på 

småbarnsavdelningar 
 

På enkätens fråga som handlade om hur pedagogerna arbetar med barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten besvarades av samtliga 21 informanter. Resultatet av frågan 

kommer att presenteras i form av de kategorier som framkom i bearbetningen av det 

insamlade materialet, vilka benämns som: Kartläggning, Pedagogens förhållningssätt, AKK, 

Tillgänglig miljö och material och Små val. Varje kategori inleds med en beskrivning av 

innehållet och styrks med utvalda citat från informanterna.  

5.1.1 Kartläggning 

I denna kategori uttryckte de flesta pedagoger att de arbetade med barns delaktighet och 

inflytande genom att observera och kartlägga barnen. Pedagogerna beskriver att 

kartläggningen synliggör barns intressen och behov, vilket leder till att pedagogerna kan 

utmana och utforma verksamheten efter detta. 

 

Vi vill vara nära, se/lyssna och observera. Vi kartlägger barnen månadsvis då vi tittar på barnens 

behov, intressen och förmågor. Vi anpassar verksamheten efter det (Informant 1).  

Vi observerar först och låter barnen sedan visa oss vad de tycker om att göra. Då våra barn är så 

små så får vi se på deras humör hur de tycker om olika aktiviteter (Informant 2).  
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Genom kartläggning av barnet för att se vart de är i sin utveckling, samt intressen men även det 

dom har svårigheter med, så kan vi utmana dem att övervinna och utveckla även detta (på ett 

lekfullt sätt) ex. påklädning, ta sin egen mat, gör val etc. Vi planerar verksamheten efter 

kartläggningen för att det skall passa barnet, gruppen och få dem att utvecklas (Informant 3).  

 

Dessa citat visar att pedagogerna uppfattar att observation och kartläggning är en god 

arbetsmetod i arbetet med yngre barns delaktighet och inflytande. Pedagogerna uttrycker att 

med hjälp av observationer och kartläggning, kan yngre barns intressen och behov synliggöras 

samt ge ett underlag för pedagogerna att arbeta efter. 

5.1.2 Pedagogens förhållningssätt 

En annan kategori som framkom i resultatet var att arbetet med yngre barns delaktighet och 

inflytande innebär att vara en närvarande pedagog med ett didaktiskt förhållningssätt, försöker 

tolka och lyssna in barnens intressen och behov.  

 

Planerar verksamheten efter deras intressen. Vi planerar aktiviteter efter att se vad de vill lägga 

fokus på. Alla våra aktiviteter är planerade så alla barn ska kunna delta (Informant 3).  

Att vi som pedagoger finns tillgängliga för barnen på deras ögonhöjd (Informant 5).  

 

I det första citatet visar pedagogen på ett förhållningssätt som utgår från barnens intressen. 

Vikten ligger i att alla barn ska få lika förutsättningar till delaktighet och inflytande. Det andra 

citatet visar på en pedagog som har ett förhållningssätt där tillgänglighet värderas högt för 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande, samt att pedagogen bemöter barnet på deras 

nivå.  

5.1.3 AKK 

Flera pedagoger beskrev att de använde Alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) som ett komplement till barns verbala språk. Detta innebär att alla barn får möjlighet 

att kommunicera, uttrycka sina åsikter och tankar, för att på så sätt bli delaktiga och få 

inflytande.  

Vi använder AKK för att öka barnens möjlighet att göra sin röst hörd. Ex aktivitetskarta, 

förstärkning med bilder i miljö, bilder/tecken i samling och rutinsituationer. Dagsschema, 

klädschema, matkarta mm. (Informant 6).  

Vi arbetar med AKK (stödbilder/tecken) vilket ger barn utan ett verbalt språk, alternativ till 

kommunikation (Informant 7).  
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Det första citatet visar att pedagogen använder AKK för att stödja samtliga barn i sin 

kommunikation, samt en vilja att göra varje barn delaktig och få inflytande. Med ökad 

kommunikation ökar också barns möjlighet att påverka sin vardag. Pedagogen i det andra 

citatet uttrycker att AKK används för barn utan ett verbalt språk, vilket innebär att även yngre 

barn som inte har det verbala språket kan kommunicera och göra sin röst hörd.  

 

5.1.4 Tillgänglig miljö och material 

I denna kategori beskriver pedagogerna att barnen blir delaktig och får inflytande genom att 

miljön är tillgänglig. Detta innebär att leksaker och annat material är lättillgängligt för barnen 

och placerade i deras höjd.  

 

Vi har tex leksaker och material i barnets höjd så att de själva lätt kan välja vad de kan 

sysselsätta sig med (Informant 8).  

I vår miljö visar vi tillgänglighet för barnen genom att ateljén alltid är öppen. Barnen har mycket 

material på deras nivå (Informant 7).  

 

I de ovanstående citaten använder pedagogerna miljön och material som ett arbetssätt för att 

främja barns delaktighet och inflytande. Pedagogerna beskriver att om rummen på 

avdelningen är tillgängliga för barnen och om materialet är på deras nivå, ökar barns 

delaktighet och inflytande.  

5.1.5 Små val 

I denna kategori uttrycker pedagogerna att barnen oftast blir delaktiga och ges inflytande 

genom att få göra små val. De små valen kan handla om att välja sång i samlingen eller att 

välja frukt. Det kan även handla om att barnet får välja vilken kamrat den vill leka med.  

 

Valfrihet inom vissa bestämda ramar, ex samlingen som alltid har samma upplägg men där 

barnen får välja vilka sånger, ramsor och samlingspåsar vi ska använda. Små barn ska ha enkla 

val, tex bara ha två saker att välja mellan (Informant 9).  

Barnen får välja aktivitet som de tycker är intressanta. Vid samlingar kan de påverka innehållet 

som vi pratar om utifrån vad de vill prata om. Likaså kan de välja sånger och välja frukt 

(Informant 10).  

Eftersom barnen är små tar vi tillvara på om de säger att de vill gå ut. Om de sjunger på en sång 

eller pekar på gitarren så tar vi en oplanerad sångstund (Informant 11). 
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Pedagogerna i dessa citat uttrycker barnens ålder som en avgörande faktor för hur mycket 

utrymme de ska ges till olika val. De beskriver också att valen bör ske inom vissa bestämda 

ramar och att de små valen kan handla om allt ifrån att välja sång till att välja frukt. Utöver de 

små valen, beskriver Informant 10 att barnen även är delaktiga i val av aktivitet utifrån deras 

intressen samt att de får påverka innehållet i samlingen.  

 

5.2 Pedagogernas arbete med barns delaktighet och inflytande på 

storbarnsavdelningar 
 

Även här besvarades frågan om hur pedagogerna arbetar med barns delaktighet och inflytande 

i verksamheten av samtliga 31 informanter. Resultatet av frågan kommer att presenteras i 

form av de kategorier som framkom i bearbetningen av det insamlade materialet: 

Kartläggning, Delaktighet och inflytande i grupp, Situationer där barnen ges inflytande, 

Pedagogernas förhållningssätt och Tillgänglig miljö och material. Varje kategori inleds med 

en beskrivning av innehållet och styrks med utvalda citat från informanterna. 

5.2.1 Kartläggning 

Även pedagogerna på som arbetar på storbarnsavdelningar använde kartläggning som en 

arbetsmetod för att främja barns delaktighet och inflytande. Med hjälp av denna arbetsmetod 

beskriver pedagogerna att de kan planera verksamheten efter det barnen ger uttryck för.  

 

Observerar och gör kartläggning av barnens intressen och behov. Utifrån det planerar vi 

verksamheten (Informant 12).  

Under planeringsdagen gör vi en grovplanering för terminen utifrån det barnen visat intresse för 

tidigare. Vi gör sedan planeringar för varje vecka, och då planerar vi in aktiviteter efter barnens 

önskemål och intresse. Vi är noga med att inte ha för bråttom med arbetet efter planeringen då 

barnen ibland fastnar extra för något, och då stannar vi i det någon vecka (Informant 13). 

 

Här visar pedagogerna på ett tydligt sätt att de planerar verksamheten utifrån det barnen finner 

intressant. Informant 13 visar på vikten av att vara flexibel och inte fastna i aktivitetens 

planering, detta för att lämna utrymme för vad barnen ger uttryck för. Detta var även något 

som pedagogen beskrev som viktigt för att främja barns inflytande i verksamheten.  
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5.2.2 Delaktighet och inflytande i grupp 

Denna kategori innebär att barnen tillsammans i grupp, ges inflytande genom röstning och 

gemensamma beslut kring regler på förskolan. Barnen får även tillsammans arbeta med de 

demokratiska principerna vid exempelvis konflikthantering.  

 

Vi har samlingar i tre mindre grupper för att alla ska bli sedd och lyssnade på. De får uttrycka 

och vara med att bestämma regler, miljön och material utifrån intressen. Vi har döpt våra rum 

och grupper tillsammans genom röstning (Informant 14).  

Har det hänt någon konflikt så tar vi upp det i samlingen och de får säga hur vi ska göra, vara 

mot varandra. Trygghetsregler skriver vi tillsammans (Informant 15). 

Arbetar med demokratiska principer när vi löser olika situationer (Informant 16). 

 

Dessa citat synliggör att pedagogerna, genom att dela in barnen i mindre grupper samt komma 

överens om regler, material och miljö, ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande på 

ett demokratiskt sätt. I det första citatet ger pedagogen uttryck för vikten av att alla barn ska 

bli sedda och lyssnade på, pedagogen belyser även vikten av att göra barnen delaktiga i 

verksamhetens utformning och planering. I de två sistnämna citaten lägger pedagogerna fokus 

på de demokratiska principerna, och vikten av att tillsammans skapa en trivsam miljö.  

5.2.3 Situationer där barnen ges inflytande 

Pedagogerna som arbetar på storbarnsavdelningar beskrev situationer där barnen gavs 

inflytande, och dessa situationer kunde innebära alltifrån små val till större beslutsfattanden.  

 

Efter dagliga vila har vi väljarstund. Barnen får välja på 8–9 st olika aktiviteter som vi har på en 

tavla, som vi även har siffror under hur många som kan göra aktiviteten. (Vi har en bok som vi 

skriver vad de väljer och vi kan styra att de leker med alla barnen) När de är fullt i en aktivitet så 

vänder vi på bilden så att barnen vet (Informant 17). 

Barnen får vara med och bestämma vart vi ska gå på utflykt och vilken aktivitet som de vill 

göra. De får bestämma vad de vill leka med och var, under dagen (Informant 18).  

Vi ger barnen små vardagliga val ex val av aktivitet, frukt, toalettbesök (Informant 19). 

 

Dessa citat visar på variationen av olika situationer där barnen på storbarnsavdelningarna gavs 

delaktighet och inflytande. Barnen gavs främst inflytande genom att själv få välja vilken 

aktivitet de ville genomföra. Barnen gavs även möjlighet att bestämma vart de skulle gå på 

utflykt, vilket tema som de skulle arbeta efter på avdelningen samt vara med och planera 

veckans aktiviteter. Flera barn blev även delaktiga och fick inflytande i utformningen av 
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miljön på förskolan samt vid inköp av material. De små valen som barnen gavs inflytande 

över var sådant som rörde dem själva, exempelvis i matsituationen, toalettbesök, val av 

lekkamrat, val av frukt, val av bok etc. 

5.2.4 Pedagogens förhållningssätt 

Denna kategori handlar om att pedagogerna, på ett didaktiskt sätt, arbetar med barns 

delaktighet och inflytande genom att vara nyfikna och ta tillvara på barnens intressen. 

Pedagogerna uttrycker även att det är viktigt att lyssna, tillmötesgå och tillgodose barns 

önskningar.  

 

Genom att vara en aktiv och deltagande pedagog i barngruppen ges man många möjligheter till 

att lyssna in och ta del av barns intressen, styrkor och nyfikenhet. Genom att lyssna till barnen 

kan man sedan arbeta vidare med de områden de är nyfikna och intresserade av (Informant 20).  

Genom att i en ständig dialog med barnen fånga upp intressen och behov, ge dem möjlighet att 

ta ansvar och påverka verksamhetens innehåll – då blir hela lärandesituationerna bra och 

ROLIGA! Pedagogernas förhållningssätt och lyhördhet är viktiga för att alla barn ska få 

inflytande (Informant 21).  

 

Här ovan lyfter informanterna vikten av pedagogens förhållningssätt i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande. Informanterna uttrycker att det är viktigt att lyssna på barnen och 

samtidigt ge dem en möjlighet att ta eget ansvar i att kunna påverka sin vardag. Informant 20 

lägger fokus på att vara en aktiv och närvarande pedagog, medan Informant 21 menar att det 

är kommunikationen mellan vuxen-barn som främjar barns delaktighet och inflytande.  

5.2.5 Tillgänglig miljö och material 

I den här kategorin beskriver pedagogerna att de arbetar med barns delaktighet och inflytande 

genom att erbjuda ett tillgängligt material, samt ett material som utgår från barnens intressen 

och behov. Pedagogerna uttrycker även att miljön och materialet ska utmana och anpassas 

efter individen och barngruppen.  

  

Erbjuder/utmanar aktiviteter, material och miljö som passar individen/gruppen (Informant 11).  

Tillgängligt material som utvecklar språk, matematik och konstruktion utifrån 

läroplan/arbetsplan. Material som barns idéer och intressen tagits tillvara, som lego, olika 

ritningar, pärlmönster – pokémon, flaggor mm. (Informant 16). 
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Även pedagogerna som arbetade på storbarnsavdelningarna beskrev att barnen gavs möjlighet 

till delaktighet och inflytande genom en tillgänglig miljö och material. Beskrivningen som 

Informanterna ger visar att miljön och materialet anpassas utifrån barns egna intressen, och 

där barns idéer blir synligt i det befintliga materialet på förskolan. Informant 16 beskriver 

även att miljön och materialet utformas utifrån styrdokumentens intentioner.  

 

5.3 Påverkansfaktorer - Småbarnsavdelningar 
 

Här presenteras och sammanställs resultatet av frågan i enkäten som handlar om de 

möjliggörande och begränsande faktorer som eventuellt finns arbetet med barns delaktighet 

och inflytande. Denna fråga har 19 av de 21 pedagoger som arbetade på småbarnsavdelningar 

besvarat. Nedan har enkätsvaren delats in i kategorierna: Möjliggörande faktorer och 

Begränsande faktorer. Därefter följer utvalda citat som styrker kategorierna.  

5.3.1 Möjliggörande faktorer 

Den vanligaste faktorn som pedagogerna beskrev möjliggjorde arbetet med barns delaktighet 

och inflytande på småbarnsavdelning handlade om pedagogens förhållningssätt. Pedagogerna 

uttryckte att arbetet med detta möjliggjordes om pedagogen är lyhörd, samt om arbetslaget är 

samspelt, är positiva och har en delad barnsyn. En annan faktor som möjliggör arbetet med 

barns delaktighet och inflytande är en flexibel planering, då pedagogerna lätt kan styra 

aktiviteterna efter det barnen finner intressant.  

 

Mycket handlar om hur man som pedagog ställer sig till barns inflytande/delaktighet (Informant 

5).  

+ faktorer: En samspelt personalgrupp med samma barnsyn och en positiv inställning. 

Pedagoger som är ”härvarande” och lyhörda för barnens önskemål. En flexibel planering 

(Informant 9).   

 

Ytterligare en påverkansfaktor som pedagogerna beskrev möjliggjorde arbetet var en mindre 

barngrupp. Flera pedagoger använde sig även av gruppindelning för att främja barns 

delaktighet och inflytande.  

 

Dela upp oss i grupper möjliggör att göra barnen mer delaktiga. Färre barn i grupp kommer fram 

mer och kan lyssna på varandra, ge varandra utrymme (Informant 7).  
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Andra faktorer som pedagogerna upplevde möjliggjorde arbetet med barns delaktighet och 

inflytande var bland annat att arbeta med AKK. Barnen kan då, trots outvecklat verbalt språk, 

uttrycka sig och därmed få inflytande. Även Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) 

beskrevs som främjande för barns delaktighet och inflytande.  

 

Smartphones och surfplattor fungerar som en bra hjälp när barn intresserar sig för något. Då kan 

vi tillsammans söka svar på det vi vill undersöka. Barnet kan vara delaktig med att peka, titta 

och diskutera (Informant 10).  

Låta alla barn komma till tals på sitt sätt med språk, tecken och kroppsspråk (Informant 1). 

 

I denna kategori presenteras alltså de faktorer som pedagogerna beskrev som möjliggörande i 

arbetet med barns delaktighet och inflytande. Här nedan följer de faktorer som pedagogerna 

på småbarnsavdelningarna beskrev som begränsande i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. 

5.3.2 Begränsande faktorer 

Majoriteten av alla informanter uttryckte att barngruppens storlek begränsade arbetet med 

barns delaktighet och inflytande. Ett flertal pedagoger uttryckte även att tiden är en 

begränsning. De beskrev att mycket tid gick åt till övriga arbetsuppgifter som inte rörde 

barngruppen. Tiden handlar i det här fallet också om rutinerna på förskolan. Dessa rutiner kan 

sätta stopp för barnen om de skapat ett intresse för något i en viss kontext.   

 

Ingen tid för pedagogiska diskussioner. För mycket tid går åt till sådant som inte rör vårt arbete 

med barnen (Informant 9).  

Stress begränsar, vi ska hinna med så mycket annat såsom varubeställningar, anskaffning av 

vikarier, matbeställningar mm och det tar tid från barnen. Storleken på barngruppen är stor den 

med och svårt då att hinna se/lyssna på alla (Informant 8).   

Tidsaspekten kan ge oss problem. Om barnen fastnar för något och visar intresse för något just 

när det är t.ex. dags för lunch, mellanmål eller bara att pedagogen slutar för dagen (Informant 

10).  

 

Barngruppens storlek kan sättas i relation till personaltätheten på avdelningen. Många 

pedagoger uttryckte att en låg personaltäthet begränsade arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. Ett flertal nämnde också att det var stor brist på vikarier och att de vid vissa 

tillfällen var underbemannade, vilket bidrog till att det pedagogiska arbetet sattes åt sidan.  
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…Även hur personaltätheten ser ut. Om man bara är två pedagoger kan det vara svårt att stanna 

inne med tex 2 barn medan 10 vill gå ut. Men om viljan och tanken finns brukar det funka ändå 

(Informant 5). 

Vi fick ganska ofta lägga det vi planerat åt sidan för att gå in på andra avdelningar där det fattas 

personal (Informant 2). 

 

Resultatet av denna kategori visade att barngruppens storlek, tiden och personaltätheten 

begränsade arbetet med barns delaktighet och inflytande, vilket styrks i de utvalda citaten.  

 

5.4 Påverkansfaktorer - Storbarnsavdelningar 
 

Här presenteras och sammanställs resultatet av frågan som handlar om de möjliggörande och 

begränsande faktorer som eventuellt kan finnas i arbetet med barns delaktighet och inflytande. 

Denna fråga har 30 av de 31 pedagoger som arbetade på storbarnsavdelningar besvarat. Även 

här har enkätsvaren delats in i kategorierna: Möjliggörande faktorer och Begränsande 

faktorer. Därefter följer utvalda citat som styrker kategorierna.  

5.4.1 Möjliggörande faktorer 

En återkommande faktor som beskrevs vara möjliggörande i arbetet med barns delaktighet 

och inflytande handlade om en mindre barngrupp. Att dela in barnen i mindre grupper är 

också något som möjliggör arbetet enligt informanterna. Det blir då lättare att se och höra 

varje enskilt barn, samt anpassa aktiviteten efter dem. 

 

Man måste arbeta med barn i mindre grupper och i olika konstellationer för att få delaktighet 

(Informant 16).  

Dela i mindre grupper både för att lättare se individen och lättare anpassa aktiviteter (Informant 

12).  

 

Pedagogens och arbetslagets kompetens och förhållningssätt ansågs också vara en 

möjliggörande faktor för att främja barns delaktighet och inflytande.  

 

Möjliggör – Pedagoger, planering/reflektion, små grupper, pedagogiska miljön (Informant 18).  

Dela barngruppen, dela ansvaret mellan pedagogerna, ”fokus” på mindre grupp. Se 

möjligheterna – inte hindren. Vara flexibel, hur ser nuläget ut idag? Se behovet (enskilt. grupp) 

Ha barnen med i det som händer (Informant 14).  
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Resultatet av denna kategori visade att pedagogerna uttryckte att en mindre barngrupp samt 

pedagogens och arbetslagets kompetens möjliggjorde arbetet med barns delaktighet och 

inflytande, vilket styrks i de utvalda citaten. 

5.4.2 Begränsande faktorer  

Majoriteten av de pedagoger som arbetade med stora barn uttryckte att den mest begränsade 

faktorn är barngruppens storlek. Pedagogerna upplever att barngruppen är för stor, vilket 

försvårar arbetet med barns delaktighet och inflytande. I och med ett stort antal barn på 

avdelningen, upplevs en begränsning i att se och höra alla barn, samt ta hänsyn till allas tankar 

och åsikter.  

I den stora gruppen är det svårare att räcka till. I den lilla gruppen är det lättare att fånga och ta 

tillvara det som sägs (Informant 16).  

Begränsning: Helt klart antal barn. Det är svårt att ge alla inflytande, hinna se, hinna höra, då 

många barn är på avdelningen (Informant 19). 

Eftersom att vi har en stor barngrupp så är det svårt att få alla barns röst hörd (Informant 22).  

 

Även pedagogerna som arbetar på storbarnsavdelningarna upplever att personaltätheten och 

vikariebristen påverkar arbetet med barns delaktighet och inflytande, och på grund av detta 

upplever många pedagoger att de inte räcker till samt att de får lägga sin planering åt sidan.  

 

Ja det finns begränsningar. Framförallt i resurser, både material men även i att vi pedagoger är 

för få (Informant 20).  

Vi blir ofta begränsade genom personalbrist på andra avd så vi måste lägga de vi planerat åt 

sidan (Informant 23). 

Ibland skulle man vilja vara med barnen och utforska mer för att sedan kunna ta med det i 

verksamheten och jobba vidare med det. Men pga vikariebrist titt som tätt, som leder till ännu 

fler ihopslagningar begränsas den möjligheten ibland (Informant 13).   

 

Ovan har pedagogernas beskrivningar på möjliggörande och begränsande faktorer på 

storbarnsavdelningar presenterats. Här nedan kommer rangordningsfrågan som handlar om 

vilken faktor som påverkar arbetet mest respektive minst att redovisas i form av statistik och 

tabeller.  
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5.5 Vad som påverkar mest respektive minst - Småbarnsavdelningar 
 

Pedagogerna fick rangordna förbestämda påverkansfaktorer i arbetet med barns delaktighet 

och inflytande. I figur 1 visas ett medelvärde på det pedagogerna på småbarnsavdelningarna 

upplevde påverka arbetet med barns delaktighet och inflytande mest respektive minst. I den 

lodräta axeln visas den procent av det medelvärde som sammanställdes med hjälp av Survey 

Monkey (2017).  

 
Figur 1. Faktorer som påverkar arbetet med delaktighet och inflytande på 

småbarnsavdelningar. 

 

Diagrammet visar att barngruppens storlek och personaltätheten är de faktorer som påverkar 

allra mest. Miljön och pedagogernas kompetens är de faktorer som pedagogerna upplever 

påverka arbetet minst. Nedan följer rangordningsresultatet som framkom på 

storbarnsavdelningarna. 

 

5.6 Vad som påverkar mest respektive minst - Storbarnsavdelningar 
 

Av 31 pedagoger var det 27 st som besvarade denna rangordningsfråga. Figur 2 visar ett 

medelvärde på det pedagogerna på storbarnsavdelningarna upplevde påverka arbetet med 

barns delaktighet och inflytande mest respektive minst. I den lodräta axeln visas den procent 

av det medelvärde som sammanställdes med hjälp av Survey Monkey (2017). 
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Figur 2. Faktorer som påverkar arbetet med delaktighet och inflytande på 

storbarnsavdelningar. 

 

Precis som på småbarnsavdelningarna upplevde pedagogerna på storbarnsavdelningarna att 

barngruppensstorlek och personaltätheten var de faktorer som påverkade arbetet mest. 

Däremot skiljde sig de faktorer som pedagogerna ansåg påverka minst. Diagrammet visar att 

pedagogerna på storbarnsavdelningarna upplever att pedagogens kompetens och aktivitetens 

planering påverkar arbetet med barns delaktighet och inflytande minst.  

 

5.7 Pedagogers reflektioner och tankar om barns delaktighet och inflytande  

De optimala förutsättningarna som pedagogerna beskrev för arbetet med barns delaktighet och 

inflytande skiljde sig inte mellan pedagogerna som arbetade på småbarns- och 

storbarnsavdelningarna. I detta avsnitt har vi således valt att sammanställa samtliga 

pedagogers beskrivningar av de förutsättningar som de anser vara optimala i arbetet.  

Den vanligaste och återkommande önskningen kring barns delaktighet och inflytande 

handlade om storleken på barngruppen. Flera pedagoger uttryckte en önskan om att 

barngruppens storlek skulle stå i relation till Skolverkets rekommendationer, detta då 

pedagogerna ansåg att färre barn skapade fler möjligheter för barns delaktighet och inflytande. 

Pedagogerna uttryckte även att de skulle önska att hinna med och få mer tid till att låta varje 

barn komma till tals och att en mindre barngrupp skulle främja detta. Pedagogerna beskrev 

även en önskan om mer tid tillsammans med det enskilda barnet och barngruppen, samt att 

tiden med administrativa uppgifter och sådant som inte rörde arbetet med barngruppen 
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minskade. Tiden beskrevs alltså som en avgörande faktor för att pedagogerna ska kunna leva 

upp till läroplanens intentioner om barns delaktighet och inflytande. 

 

Mindre jobb med olika saker ”runt om kring”. Mat, möten, beställningar, osv osv (Informant, 

21).     

Mindre barngrupper i förhållande till antal pedagoger, då får man mer tid till att hinna se/lyssna 

till varje enskilt barn. Då blir det mindre stress och man hinner med att planera varje aktivitet 

bättre (Informant, 8).  

Att barngrupperna var av den storleken som skolverket rekommenderar. Dvs 1–3 år max 9 på 3 

ped, 3–5 år max 12 på 3 ped (Informant, 3).  

Små barngrupper, tillräckligt med personal, tillräckligt med pengar, mer tid i barngrupp och 

mindre med administrativa uppgifter (Informant, 24).  

 

I enkäten gavs pedagogerna utrymme att uttrycka/beskriva övriga tankar och reflektioner 

kring barns delaktighet och inflytande. Pedagogerna poängterade att det var viktigt att låta alla 

barn komma till tals, se och lyssna in alla, vilket kräver en närvarande och engagerad pedagog 

som försöker närma sig barnets perspektiv. De uttryckte även att det krävs en ständig 

diskussion i arbetslaget och i förskolan kring barns delaktighet och inflytande samt vad detta 

betyder i praktiken.  

Att man ständigt måste diskutera barns inflytande/delaktighet i dels sitt arbetslag, men även på 

förskolan överlag (Informant, 5).  

Mera tid i arbetslaget/huset för att diskutera delaktighet och inflytande. Vad står det för i det 

praktiska arbetet varje dag (Informant, 16).  

Du måste ge barnen rätt förutsättningar/struktur ”ramar” och arbeta efter förhållningssättet, 

”barnen vill vara delaktig i sin vardag och ha inflytande över sin dag”. Tydliga rutiner, struktur, 

regler vilket leder till självständiga barn med god självkänsla och självförtroende. ”Vi måste ha 

barnen med på det vi gör annars förstår de inte och kan inte se sammanhanget” ”Barnen gör så 

gott de kan – utifrån sina erfarenheter och kunskaper (Informant, 14).  

För pedagoger i småbarnsgrupp är det viktigt att kunna tolka barnens vilja utifrån deras 

kroppsspråk. Att vara lyhörd och flexibel är viktigt. För små barn är inflytande att t.ex. välja 

vilken färg de ska måla med, välja saga eller att slippa äta morötter om man inte tycker om 

(Informant, 9).   

 

Dessa citat tydliggör vikten av pedagogisk diskussion i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. Pedagogerna beskrev även att det är dem själva som skapar förutsättningar för 

barnet och att barn vill vara delaktig och få inflytande över sitt liv. Barns delaktighet och 

inflytande beskrevs alltså som en viktig del i förskolan samt att det främjar barns lärande och 

utveckling. 
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 6. Diskussion och slutsats  

I examensarbetets sista avsnitt kommer metoden och resultaten att diskuteras, i relation till 

examensarbetets syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Studiens syfte är att undersöka 

hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och inflytande, på små- och 

storbarnsavdelningar. Vi kommer även att diskutera resultatet utifrån olika styrdokument. 

Detta kommer att presenteras i underrubrikerna: Pedagogers arbete med barns delaktighet 

och inflytande på små- respektive storbarnsavdelningar, Påverkansfaktorer och 

Rangordningsfrågan. Därefter presenteras studiens slutsatser och slutligen ges exempel på 

fortsatt forskning inom detta ämne.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Att använda sig av enkäter i ett större arbete som detta, har varit både utmanande och 

spännande. Det har varit utmanande att formulera ett frågeformulär som ska förstås och 

uppfattas på ett korrekt sätt av informanterna, i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Det har varit spännande i den mening att vi från början inte visste hur många 

informanter som skulle besvara enkäten, samt vilka svar och vilket resultat vi skulle få.   

 

I relation till examensarbetets syfte anser vi att enkäter har fungerat bra som 

undersökningsmetod, detta trots de risker som finns gällande enkäter. Av de 115 enkäter som 

delades ut samlades 52 av dem in, vilket vi uppfattade som en positiv svarsfrekvens. Den 

goda svarsfrekvensen kan bero på att enkäterna delades ut personligen till pedagogerna, och 

därmed kunde en god relation skapas med informanterna (Stúkat, 2011). En annan anledning 

till den positiva svarsfrekvensen kan vara att pedagogerna gavs god tid till att fylla i enkäten, 

vilket också var en anledning till att enkäter valdes som undersökningsmetod framför 

intervjuer.  

 

Utöver detta har enkäten och dess slutna och öppna frågor varit till stor hjälp i besvarandet av 

studiens syfte och frågeställningar, och vi anser att med hjälp av de öppna frågorna som fanns 

i frågeformuläret har de svar som samlats in haft en stor variation. Sammanställningen av 

enkätsvaren var utmanande i och med denna stora variation, och det krävdes av oss som 

undersökare att bearbeta svaren flera gånger för att få ut de kategorier som enkätsvaren 

resulterade i. Denna undersökningsmetod har varit intressant och det material som framkom 
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har varit lärorikt, och vi tror att detta kommer vara användbart i vårt framtida yrke som 

förskollärare.  

 

6.2 Pedagogers arbete med barns delaktighet och inflytande på små-respektive 

storbarnsavdelningar 

Studiens resultat visar att pedagogernas arbete med barns delaktighet och inflytande på små- 

respektive storbarnsavdelningar skiljer sig till viss del. Det som skiljer sig åt är att barnen på 

storbarnsavdelningarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att göra både små 

och stora val. De större valen kan innebära att barnen får vara med i planeringen av 

verksamheten, olika beslutsfattanden i form av röstning samt vara med och bestämma vilket 

tema avdelningen ska arbeta utefter. På småbarnsavdelningarna uttrycker pedagogerna att 

barnen oftast ges möjlighet till delaktighet och inflytande i form av att göra små val, så som 

att välja frukt eller sång i samlingen. Enligt barnkonventionen och läroplanen ska barn ges 

möjlighet till ett reellt inflytande, vilket betyder att förutom de små valen ska barnen också få 

ta del av större beslutsfattanden som rör dem (UNICEF, 2009; Skolverket, 2016). Däremot 

står det skrivet i skollagen att barnen ska bli delaktiga och få inflytande i sin vardag utifrån 

ålder och mognad (Skollagen 2010:800). Utifrån pedagogernas beskrivningar på hur de 

arbetar med detta på småbarnsavdelningar, kan det tolkas som att pedagogerna upplever att 

yngre barn endast kan göra små val. Med valmöjligheter kommer också ett ansvar, och i och 

med detta kan det tolkas som att pedagogerna upplever att yngre barn inte ska behöva ta för 

mycket ansvar och att det är något som kan utvecklas allt eftersom barnet blir äldre. Detta kan 

även kopplas till vilken barnsyn pedagogerna har, samt vilka invanda traditioner som existerar 

på förskolan (Arnér, 2006). Har pedagogen en barnsyn där man inte litar till barnets förmåga 

kan de hämma möjligheten till delaktighet och inflytande. Ser man istället barnet som 

kompetent och som en aktiv medkonstruktör, samt har ett förhållningssätt som präglas av 

lyhördhet och ett empatiskt bemötande mot barnet, gynnas istället möjligheten till detta 

(Emilson, 2008; Johansson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Dock bör det 

poängteras att om pedagogens förhållningssätt innehåller didaktiska implikationer, kan det 

innebära att pedagogen gör ett medvetet val i den mängd delaktighet och inflytande yngre 

barn ges. Pedagogen kan alltså göra medvetna avvägningar baserat på att hen känner barnet 

och vet vad barnet är kapabelt till. Det kan även kopplas till Arnérs (2006) beskrivning av ett 

punktuellt perspektiv, där pedagogen har en syn på barn som att de ”är” på ett visst sätt, 

istället för att de ”blir” utifrån kontexten. Även yngre barn är kapabla till att göra mer än bara 

små val, och det är beroende på vilket didaktiskt förhållningssätt pedagogen har som är 
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avgörande för vilket inflytande barnet ges. Dock uttrycker många pedagoger att de använder 

sig av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) för att främja alla barns möjlighet 

till att vara med och påverka. Genom AKK ges barn utan ett utvecklat verbalt språk, möjlighet 

att uttrycka sig genom andra kommunikationsmetoder, exempelvis genom bilder, tecken och 

kroppsspråk. Forskning visar att denna arbetsmetod främjar barns inflytande i förskolan, då 

barnen genom detta arbetssätt kan göra val, säga nej och uttrycka sina åsikter (Kink & Fahsl, 

2012; Specialpedagogiska myndigheten, 2014). I och med att pedagogerna beskriver att de 

arbetar med AKK, är vår uppfattning att även yngre barn kan med hjälp av detta arbetssätt 

vara med och påverka och ta större beslut.  

 

Pedagogerna på storbarnsavdelningarna arbetar på olika sätt för att främja barns delaktighet 

och inflytande. Detta kan kopplas till Westlunds (2011) beskrivning av arbetssätt som 

pedagogerna i hennes studie använder i arbetet med barns inflytande. Att skapa ett 

handlingsutrymme där barnen får möjlighet att ta egna initiativ i exempelvis val av aktiviteter, 

är något som kan urskiljas i resultatet. Många pedagoger arbetar på detta sätt, genom att bland 

annat använda sig av ”lekval” 4. Pedagogerna uttrycker även att de arbetar med barns 

delaktighet och inflytande genom att dela upp barnen i mindre grupper, för att på så sätt ge 

alla barn utrymme till att göra sin röst hörd. Ett annat arbetssätt är att pedagogerna utgår ifrån 

barnens intressen i planeringen av verksamheten, och med hjälp av kartläggning kan 

pedagogerna närma sig barns perspektiv och utgå från barnens intressen och behov.  

 

Genom kartläggning av barnet för att se vart de är i sin utveckling, samt intressen men även det 

dom har svårigheter med, så kan vi utmana dem att övervinna och utveckla även detta (på ett 

lekfullt sätt) ex. påklädning, ta sin egen mat, gör val etc. Vi planerar verksamheten efter 

kartläggningen för att det skall passa barnet, gruppen och få dem att utvecklas (Informant 3).  

 

Här blir det synligt att pedagogerna har ett didaktiskt förhållningsätt i och med varför och hur 

de gör på ett visst sätt. Detta är något som kan kopplas till Pramling Samuelsson och 

Sheridans (2003) beskrivning på observation och dokumentation som arbetssätt för barns 

delaktighet och inflytande. Här kan man dock ställa sig frågan om huruvida den vuxne 

verkligen kan inta ett barns perspektiv. Sommer et.al (2011) beskriver att även om den vuxne 

försöker närma sig barns perspektiv så kommer det ändå alltid innebära den vuxnes tolkning 

                                                 
4 Lekval: Detta begrepp innebär att barnen får möjlighet att välja aktivitet med hjälp av olika aktivitetskort. Varje 

enskilt kort illustrerar en specifik aktivitet/rum.  
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av barnet. Enligt vår uppfattning går det inte att komma ifrån detta dilemma, men trots att det 

inte helt och hållet går att inta ett barns perspektiv, så går det ändå att komma nära det. 

Genom att låta barnen vara delaktig i dokumentationsprocessen, kan pedagogerna komma 

ännu närmre barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Även detta kan 

kopplas till pedagogens förhållningssätt med att försöka förstå och sätta sig in i det barnet ger 

uttryck för. Här kan det tolkas som att pedagogerna måste få tid till reflektion för att på så sätt 

få en samsyn kring innebörden av begreppet barns perspektiv, detta kopplat till delaktighet 

och inflytande. Detta är även något som Westlund (2011) beskriver som en viktig del i arbetet 

med barns delaktighet och inflytande.  

 

Resultatet visar också att pedagogerna på både små- och storbarnsavdelningarna arbetar med 

barns delaktighet och inflytande med hjälp av en tillgänglig miljö och med ett tillgängligt 

material. 

 

I vår miljö visar vi tillgänglighet för barnen genom att ateljén alltid är öppen. Barnen har mycket 

material på deras nivå (Informant 7).  

 

Även här framgår det att pedagogen har intagit ett didaktiskt förhållningssätt, då pedagogen 

visar en medvetenhet i vad, varför och hur miljön är utformad på ett visst sätt.  

På storbarnsavdelningarna får barnen inflytande genom att bland annat vara med och påverka 

miljöns utformning samt vara delaktig i inköp av material. Detta kan kopplas till Zorecs 

(2015) studie som beskriver denna typ av inflytande som ett större beslutsfattande. 

På småbarnsavdelningarna beskriver pedagogerna att barnen ges inflytande i miljön genom att 

den är tillgänglig och att materialet är på barnens nivå. Genom detta kan barnen på ett 

självständigt sätt, lätt välja vad de vill sysselsätta sig med.  

 

6.3 Påverkansfaktorer 

Diskussionen om de påverkansfaktorer som framkom i resultatet, kommer att delas in i två 

underrubriker: Möjliggörande faktorer och Begränsande faktorer. Detta för att tydliggöra och 

särskilja de olika faktorerna. Avslutningsvis kommer rangordningsfrågan att diskuteras och 

sättas i relation till de begränsande faktorer som pedagogerna gav uttryck för.  
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6.3.1 Möjliggörande faktorer 

Studiens resultat visar att de faktorer som pedagogerna på småbarnsavdelningarna anser 

möjliggöra arbetet med barns delaktighet och inflytande är pedagogens förhållningssätt, 

mindre barngrupper samt användandet av AKK. På storbarnsavdelningarna uttrycker 

pedagogerna att det som möjliggör arbetet med barns delaktighet och inflytande är att dela in 

barnen i mindre grupper, samt pedagogens och arbetslagets kompetens och förhållningssätt. 

Här går det att urskilja både likheter och skillnader i pedagogernas beskrivningar. Båda 

personalgrupperna upplever att en minskad barngrupp samt pedagogens förhållningssätt kan 

bidra till att barns möjlighet till delaktighet och inflytande ökar. Skillnaden som framkom är 

att pedagogerna som arbetar med yngre barn även uttrycker att AKK kan möjliggöra arbetet, 

vilket också visar sig i deras arbetssätt.  

 

Forskning visar att kommunikation är en förutsättning för att barn ska lära och bli delaktiga, 

och med hjälp av AKK kan alla barn och vuxna uttrycka sig med eller utan ett verbalt språk. 

AKK kan därmed användas både som ett komplement och som ett alternativt uttrycksmedel, 

vilket kan gynna barns delaktighet i förskolan (Kink & Fahsl, 2012; Specialpedagogiska 

myndigheten, 2014). Detta kan alltså tolkas som att AKK är ett arbetssätt som är användbart 

för att främja alla barns delaktighet och inflytande, inte bara för yngre barn som inte har ett 

utvecklat verbalt språk. Med detta sagt, kan frågan ställas om varför pedagogerna på 

storbarnsavdelningarna inte använder AKK på ett lika utbrett sätt som på 

småbarnsavdelningarna, detta eftersom att AKK har visat sig gynnsamt för samtliga barn.  

 

Pedagogens förhållningsätt är också något som visar sig möjliggöra arbetet med barns 

delaktighet och inflytande, både på små- och storbarnsavdelningarna. Här uttrycker 

pedagogerna bland annat att arbetet påverkas av hur man som pedagog ställer sig till barns 

delaktighet och inflytande, och att detta påverkar hur pedagogen aktivt arbetar med det i 

praktiken. Pedagogerna uttrycker även att det är viktigt att arbetslaget har en gemensam 

barnsyn och är närvarande och lyhörda för barnens önskemål. Detta förhållningssätt går att 

koppla till det relationella perspektivet, vilket innebär att barnet uppfattas och ”blir” utifrån 

kontexten (Arnér, 2006; Skolverket, 2002). När pedagogen även intar ett lyhört och empatiskt 

förhållningssätt samt ser barn som medmänniskor, ökar barns möjlighet till inflytande 

(Emilson, 2008; Johansson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  
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Att dela in barnen i mindre grupper är även något som pedagogerna beskriver som 

möjliggörande i arbetet med barns delaktighet och inflytande. Westlund (2011) beskriver att 

om barnen delas in i mindre grupper, ökar också det enskilda barnets inflytande. Vår 

uppfattning är att denna metod är gynnsam för möjligheten att skapa utrymme för alla barns 

åsikter och tankar, däremot är vår erfarenhet att barngruppen sällan delas in i mindre grupper. 

Vad är det då som gör att pedagogerna beskriver mindre grupper som möjliggörande i arbetet, 

men inte verkställer det i praktiken? Vi återkommer till det i diskussionen om begränsande 

faktorer.  

6.3.2 Begränsande faktorer 

Pedagogerna på både små- och storbarnsavdelningarna upplever att barngruppens storlek och 

personaltätheten är de faktorer som begränsar arbetet med barns delaktighet och inflytande 

mest. Pedagogerna beskriver att en stor barngrupp bidrar till att pedagogen känner sig 

otillräcklig samt att det är svårt att hinna se och höra varje enskilt barn, vilket i sin tur leder 

till minskat inflytande. Dessa utsagor står i linje med Pramling Samuelssons et.al (2015) 

beskrivning på vad en stor barngrupp kan medföra. Författarna beskriver att barngruppens 

storlek kan sättas i relation till personaltätheten på förskolan, samt att dessa kan ge 

konsekvenser för barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta är också något som 

pedagogerna uttrycker i deras beskrivningar på begränsande faktorer, och menar att 

personaltätheten i relation till en stor barngrupp, resulterar i att barns intressen, idéer och 

viljor begränsas.  

 

Pedagogerna utrycker även en vilja att spendera mer tid med barnen och vara medupptäckare, 

för att på så sätt kunna forma verksamheten utifrån det barnen ger uttryck för. Vidare beskrivs 

det att detta inte går att uppfylla i och med att personaltätheten är låg och tillgången till 

resurser och vikarier är begränsad. Som vi beskrev i det tidigare avsnittet om möjliggörande 

faktorer, uttrycker pedagogerna att arbetet med barns delaktighet och inflytande möjliggörs 

om barnen delas in i mindre grupper. Här kan vi förstå att det blir svårt att verkställa detta, när 

personaltätheten är begränsad och vikariebristen upplevs av pedagogerna som hög. Även om 

avdelningen har en full arbetsstyrka med tre pedagoger, kan det ändå begränsa möjligheterna 

till att dela in barnen i mindre grupper. Av de cirka tolv timmar som förskolan är öppen, är det 

endast uppskattningsvis fem av dessa som täcks av samtlig personal. Under denna tid ska 

även raster och andra administrativa uppgifter göras. Detta betyder att personalen är 

underbemannade en stor del av dagen om hela barngruppen är på plats. Detta kan tolkas som 
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att tiden även är en påverkansfaktor, vilket också de pedagoger som arbetar på 

småbarnsavdelningarna ger uttryck för. Denna problematik kan enligt Pramling Samuelsson 

et.al (2015) medföra att pedagogerna känner sig otillräckliga, att de inte hinner fördjupa sig i 

olika delar i läroplanen samt att barnen inte ges utrymme till inflytande.  

6.3.3 Rangordningsfrågan 

Ser vi till resultatet i rangordningsfrågan kan ett visst samband skönjas till de begränsande 

faktorer som pedagogerna ger uttryck för. Båda personalgrupperna rankar barngruppens 

storlek och personaltätheten högst, vilket betyder att dessa faktorer anses påverka arbetet med 

barns delaktighet och inflytande mest. Detta kan även bekräftas med pedagogernas 

beskrivningar på begränsande faktorer. De faktorer som pedagogerna anser påverka arbetet 

minst skiljer sig inte avsevärt mycket. Det vi kan utläsa av tabellerna är att miljön, 

pedagogens kompetens och aktivitetens planering har en låg rankning, vilket innebär att dessa 

faktorer anses av pedagogerna påverka arbetet minst. Forskning visar att miljön är en faktor 

som kan påverka barns möjlighet till delaktighet och inflytande, och att det beror på vilken 

form av lärandemiljö som råder på förskolan (Eriksson Bergström, 2013; Sheridan et.al 2009; 

Qvarsell, 2003). I och med att pedagogerna anser att miljön påverkar arbetet med barns 

delaktighet och inflytande minst, kan detta tolkas som att pedagogerna på samtliga 

avdelningar i denna studie har en god lärandemiljö, vilket Sheridan et.al (2009) beskriver som 

en barncentrerad förhandlingsmiljö och en utmanande lärarorienterad miljö. Båda dessa 

miljöer beskrivs främja barns möjlighet till delaktighet och inflytande, och där omgivningen 

genomsyras av kommunikation, samspel och en förhandlande miljö.  

 

6.4 Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och 

inflytande både på små-och storbarnsavdelningar. De frågeställningar som vi således vill få 

svar på är: 

”Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet och inflytande? Skiljer sig arbetet på små- 

och storbarnsavdelningar?” och ”Vilka eventuella faktorer upplever pedagogerna påverkar 

arbetet med barns delaktighet och inflytande?”.  

 

Slutsatser som kan dras av studien visar i enlighet med syftet och frågeställningarna att 

pedagogerna i undersökningen arbetar med barns och delaktighet och inflytande på en rad 

olika sätt. På småbarnsavdelningarna är det vanligt att barnen ges möjlighet till delaktighet 
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och inflytande genom att göra små val, men också genom en tillgänglig miljö, genom 

kartläggning och observation samt i användandet av AKK. Även på storbarnsavdelningarna 

använder sig pedagogerna av kartläggning och observation samt en tillgänglig miljö för att 

främja barns delaktighet och inflytande. Barnen på storbarnsavdelningarna ges utöver de små 

valen även möjlighet till att delta i större beslutsfattanden så som planering av verksamheten, 

demokratiska processer och i utformningen av miljön. Det som skiljer sig åt mellan arbetet på 

små- respektive storbarnsavdelningarna är att pedagogerna på storbarnsavdelningarna i 

huvudsak inte använder sig av AKK på ett lika utbrett sätt som på småbarnsavdelningarna. 

 

De faktorer som pedagogerna på både små- och storbarnsavdelningarna upplever påverka 

arbetet med barns delaktighet och inflytande är främst barngruppens storlek, personaltätheten 

och tiden. Dessa faktorer kan i enlighet med tidigare forskning relateras till varandra. 

Pedagogerna i undersökningen uttrycker att de stora barngrupperna i kombination med en låg 

personaltäthet bidrar till att de känner sig otillräckliga samt att tiden till att ge varje barn 

utrymme för delaktighet och inflytande begränsas på grund av detta. Utöver detta upplever 

pedagogerna att mycket tid går åt till andra administrativa uppgifter som inte rör det 

pedagogiska arbetet.  

 

Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att pedagogerna i undersökningen arbetar på flera 

olika sätt för att främja varje barns delaktighet och inflytande. Pedagogernas beskrivningar 

präglas av en god barnsyn och där de genom sina beskrivna arbetssätt försöker närma sig ett 

barns perspektiv. Slutsatsen av denna studie visar även att arbetet med barns delaktighet och 

inflytande påverkas av flera olika faktorer, men trots dessa påverkansfaktorer är det i 

slutändan upp till pedagogerna och dess förhållningssätt när det kommer till huruvida barnen 

ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan.   
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6.4 Fortsatt forskning 

I denna studie har det undersökts hur pedagoger arbetar med barns delaktighet och inflytande 

i förskolan på både små- och storbarnsavdelningar. Det har även undersökts om det finns 

eventuella faktorer som möjliggör eller begränsar arbetet. Detta examensarbete visar på 

skillnader och likheter mellan pedagogers arbetssätt och uppfattningar kring barns delaktighet 

och inflytande, på både små- och storbarnsavdelningar. I enkäten fick pedagogerna fylla i hur 

länge de har varit verksamma i förskolan, dock bortsågs denna frågeställning i resultatet med 

anledningen att fokus lades på skillnaden mellan de olika avdelningarna. För vidare forskning 

skulle det således vara intressant att se om det arbetssätten och uppfattningarna kring detta 

ämne skiljer sig beroende på hur länge pedagogen har varit verksam inom förskolläraryrket. 

En fortsatt forskning inom ämnet kan även genomföras med hjälp av observationer, och 

därmed studera om pedagogernas beskrivningar stämmer överens med hur de arbetar i 

praktiken.   
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Missiv 

Hej! 

Vi heter Sandra Mattsson och Emma Zetterholm och är två studenter som läser sista 

terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete i didaktik där syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar 

med barns delaktighet och inflytande i förskolan. Förskolans läroplan vilar på 

demokratins grund. Detta innefattar att barn ska ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att uttrycka sina åsikter och tankar, vara med i olika beslutsfattanden samt ges 

inflytande i planering, arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnen ska alltså ges 

möjlighet att påverka sin situation i förskolan (Skolverket, 2016). Utifrån detta finner 

vi det intressant att undersöka hur personalen i förskolan arbetar med barns delaktighet 

och inflytande i praktiken, både på små- och storbarnsavdelningar. Vi vill också 

undersöka vilka faktorer som möjliggör eller begränsar arbetet.  

 

Undersökningen kommer att genomföras i två kommuner i Sverige, på både små- och 

storbarnsavdelningar. Att delta i enkäten är frivilligt, men för att undersökningen ska 

vara tillförlitlig behövs en hög svarsfrekvens. Vi önskar därför att Du som pedagog, tar 

dig tid till att fylla i enkäten där du delar med dig av dina erfarenheter. Om de linjerade 

raderna inte räcker till, använd gärna baksidan av enkäten.  

 

I denna undersökning garanterar vi dig som informant att du avidentifieras, vilket 

betyder att varken ditt eller förskolans namn kommer att synliggöras samt att svaren 

endast kommer att användas i studiesyfte. När du fyllt i enkäten, lägger du tillbaka den 

i svarskuvertet. Vi kommer att samla in enkäterna den 9:e oktober.  

Har du några frågor eller önskar mer information om enkäten eller examensarbetet, hör 

då gärna av dig till oss på telefon eller mail.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Sandra Mattsson och Emma Zetterholm. 

 

Sandra Mattsson: 070-25xxxxx 

Sandraamattsson@hotmail.com 

 

Emma Zetterholm: 070-51xxxxx 

Emmazetterholm@live.se 

 

Handledare 

Jan Grannäs: 070-51xxxxx 

jan.grannäs@hig.se 
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Bilaga 2: Enkät  

 

Frågeformulär: Barns delaktighet och inflytande 

 

1. Kön 

 
Man  
Kvinna  
 

2. Befattning i förskolan: 

 

Förskollärare    

Barnskötare    
Annan:  
____________________________ 
 

3. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

____________________________ 

 

4. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

 

1–3 år   

3–5 år    

Annan ålder:  

____________________________ 

 

5. Antal barn och pedagoger på avdelningen:  

 

Barn: ____________ Pedagoger: ____________ 

 

 

 

 

 

  



46 

 

6. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns delaktighet och inflytande i verksamheten? Ge 

gärna konkreta exempel på situationer och metoder. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

7. Finns det några faktorer som möjliggör eller begränsar ert arbete med barns 

delaktighet och inflytande? Ge gärna konkreta exempel.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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8. Rangordna vilka faktorer som du anser har en negativ påverkan på arbetet med 

barns delaktighet och inflytande. (Där 1 avser den faktor som har mest negativ 

påverkan på arbetet och 8 avser den faktor som påverkar minst.) 

 

Aktivitetens planering  ______ 

 

Barngruppens sammansättning ______ 

 

Barngruppens storlek  ______ 

 

Miljön   ______ 

 

Personaltätheten   ______ 
 
Pedagogernas förhållningssätt  ______ 
 
Pedagogernas kompetens                ______ 
 
Tiden    ______ 
  
 

 
9. Om du fick önska, vilka vore de optimala förutsättningarna för arbetet med barns 

delaktighet och inflytande? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

10. Övriga tankar och reflektioner om arbetet med barns delaktighet och inflytande. 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 
 


