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Sammanfattning
Demokrati är något som genomsyrar läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är 
en betydelsefull del i detta.  Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som vilar på ett tydligt 
demokratiskt förhållningssätt där barns inflytande är en väsentlig del, har inspirerat den 
svenska förskolans läroplan (Lpfö 98) som är aktuell idag. I utbildningsinspektioner gjorda år 
2005-2006 i olika kommuner i Sverige framkommer att det finns brister i arbetet med barns 
inflytande. Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger 
i förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till 
inflytande. Utifrån syftet har dessa frågor ställts: Vilken innebörd har begreppet ”barns 
inflytande” för de deltagande pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat? Hur inverkar 
Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande? Hur 
omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? Hur tar pedagogerna 
tillvara på alla barns uttryck och intressen i samlingen? Genom semi-strukturerade intervjuer 
och ostrukturerade observationer har fem Reggio Emiliainspirerade pedagoger på två 
förskoleavdelningar studerats. Ett sociokulturellt perspektiv har lagts på studien efter 
inspiration av Säljö (2000). I bakgrundsavsnittet beskrivs uppkomsten av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi samt hur de arbetar med detta i staden Reggio Emilia. Utifrån olika 
forskares studier belyses varför barn har rätt till inflytande, positiva konsekvenser av 
inflytande, hur pedagogernas ageranden både kan gynna och hindra barns möjligheter till 
inflytande. Bakgrunden behandlar även betydelsen av att pedagoger intar ett barnperspektiv 
för att göra inflytandet möjligt. Resultatet utifrån intervjuerna visar att pedagogernas sätt att 
uttrycka sig om barns inflytande har influerats av att de arbetar Reggio Emiliainspirerat och 
att de, i högre grad än tidigare, anser sig låta barnen vara med och påverka innehållet i 
verksamheten. Resultatet utifrån observationerna visar att samtliga aktiviteter i samlingarna 
på förskolavdelningarna är mer eller mindre styrda av pedagogerna och barnens inflytande är 
beroende av hur pass styrda aktiviteterna är. Slutsatsen är att de Reggio Emiliainspirerade 
pedagoger som studerats arbetar med barns inflytande genom att de låter barnen vara med och 
påverka vissa aktiviteter samt att de i några aktiviteter ger barnen alternativ att välja mellan. I 
relation till hur begreppet inflytande i denna studie definierats konstateras att barnens 
inflytande är mycket begränsat.

Nyckelord: Förskola, Inflytande, Pedagoger, Reggio Emilia
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1 Inledning    
I utbildningsinspektioner gjorda år 2005-2006 bl.a. i Sala, Falun, Gävle och, Bollnäs 
(Skolverket 2005:21; 2005:102; 2005;103; 2006:85) framkommer att det finns brister i arbetet 
med barns inflytande i förskolor och skolor. Demokrati är något som genomsyrar läroplan för 
förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är en betydelsefull del i detta.  Under 
målbeskrivningen om barns inflytande belyses vikten av att barnen, för att de ska få en 
förståelse för vad ett demokratiskt samhälle är, redan i förskoleåldern måste få möjligheten att 
utöva inflytande samt uttrycka sina ståndpunkter i olika frågor som berör dem.  Vidare tas det 
upp i olika strävansmål samt riktlinjer för arbetet med barns inflytande att:

Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation /…/ 

Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 
inflytande i förskolan och 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.
                                                                          (Lärarens handbok, 2004, Lpfö 98, s. 32)

Utifrån läroplan för förskolan (Lpfö 98) anser vi att barns inflytande är något som pedagoger 
bör arbeta med dagligen och att det därmed är ett relevant område för samtliga som arbetar 
inom skolverksamheten att ha kunskap om. För att arbetet med barns inflytande ska bli 
framgångsrikt i förskolan menar vi att det är en fördel att pedagogerna tar hjälp av varandras 
arbetssätt och åskådliggör både det positiva och negativa, för att på så sätt väcka tankar och 
börja reflektera över det egna arbetet. 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en pedagogik som allt fler förskolor i Sverige väljer 
att arbeta inspirerade av. På Reggio Emilia institutets hemsida går att läsa om att den 
pedagogiska filosofin inspirerar allt fler pedagoger och forskare internationellt. I Sverige har 
Reggio Emilia institutet hjälpt till att starta flera nätverk där förskolor och skolor deltar som 
arbetar inspirerat av den pedagogiska filosofin. Efter att ha tagit del av tidigare forskning 
inom ämnet är vår uppfattning att Reggio Emilias pedagogiska filosofi föddes med en idé om 
demokrati och allas delaktighet. Att lyssna på varandra och på barnen samt diskutera och 
reflektera är de sätt som pedagogerna på daghemmen i Reggio Emilia använder sig av för att 
verksamheten ska utvecklas (Reggio Emilias pedagogiska filosofi beskrivs mer i 
bakgrundsavsnittet). En studie, utförd på sex förskolor i och kring Göteborg, med rubriken 
Temaarbete i förskolan – en kvalitativ jämförelse mellan Reggio Emilia och traditionella 
förskolor (Adamsson & Svärd, 2006) visar bl.a. att barnen i de tre Reggio Emiliainspirerade 
förskolorna hade större inflytande över sitt temaarbete än barnen i de tre traditionella 
förskolorna. Detta fick oss att börja fundera över om barnen i Reggio Emiliainspirerade 
förskolor även har samma möjligheter att påverka andra delar/aktiviteter i verksamheten och i 
så fall hur. Vi har valt att studera samlingen och hur barns inflytande visar sig där. 
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1.1 Arbetets struktur
I början av examensarbetet finns en inledning där det beskrivs hur vi kom in på det aktuella 
ämnet, syftet med frågeställningar samt begreppsförklaringar. Därefter presenteras en 
bakgrund innehållande en beskrivning av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt tidigare 
forskning om barns inflytande och barnperspektiv. Nästa rubrik som följer behandlar metod 
och beskriver urval, tillvägagångssätt och etiska överväganden. Metoden följs av resultatet där 
intervjuer och observationer redovisas. Slutligen kommer en resultatdiskussion där resultatet 
diskuteras och relateras till den tidigare forskningen som presenterats i bakgrunden.

1.2 Syfte
Demokrati är något som genomsyrar läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är 
en betydelsefull del i detta.  Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilar på ett tydligt 
demokratiskt förhållningssätt där barns inflytande är en väsentlig del, har inspirerat den 
svenska förskolans läroplan (Lpfö 98) som är aktuell idag.  Utifrån detta har vi formulerat vårt 
syfte då vi vill studera om inspirationen från Reggio Emilia medför att barnens inflytande 
påverkas i positiv riktning.

Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan 
arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande.

Utifrån detta syfte ställer vi oss följande frågor:
 Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat?
 Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns 

inflytande?
 Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? 
 Hur tar pedagogerna tillvara på barns uttryck och intressen i samlingen?

1.3 Begreppsförklaringar
Under denna rubrik förklarar vi begreppen inflytande och barnperpektiv, vilka båda är 
centrala begrepp i vår studie. Båda dessa begrepp är mångtydiga och vårt syfte är att klargöra 
begreppens betydelse för vår studie.

1.3.1 Inflytande
Selberg (1999) och Forsberg (2000) konstaterar i sina avhandlingar att begreppet 
elevinflytande är svårdefinierat. Vår åsikt är att ordet inflytande måste sättas i ett 
sammanhang för att få en meningsfull betydelse. I Bonniers svenska ordbok (2002) och 
Svenska Akademins ordlista (2006) förklaras begreppet inflytande som påverka och 
möjligheter att påverka. Arnér och Tellgren (2006) fastställer att ordet inflytande för dem 
innebär att barnen redan från första början får vara med att påverka det som sker. Detta i 
motsatts till att barnen ställs inför ett eller ett fåtal val som redan är förutbestämda av någon 
annan.

I vår studie kommer begreppet inflytande brukas såsom det beskrivs ovan utifrån Arnér och 
Tellgern. I vissa formuleringar kommer vi även att använda oss av synonymen påverkan. Vi 
anser att detta är möjligt då dessa två synonymer är en följd av varandra. Får vi möjlighet att 
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påverka en situation har vi mer eller mindre som en effekt av detta även fått inflytande. Har vi 
inflytande över en situation måste vi även ha påverkat denna.

1.3.2 Barnperspektiv
Begreppet barnperspektiv kan ha många betydelser, det är ett begrepp som har kommit att 
användas i flera sammanhang t.ex. inom politik, skola, förskola samt forskning (Halldén,
2003; Qvarsell, 2003). Skillnaden på barnperspektiv och barns perspektiv påvisas nedan.

Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar till att 
tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera en kultur skapad 
för barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga en 
kultur som är barnets.  (Halldén, 2003, s. 14)

Halldén (2003) menar att ett barnperspektiv måste innehålla ett barns perspektiv. 
Barnperspektiv sätts oftast i relation till hur vuxna, oftast de som arbetar med barn, tolkar 
barnens situationer och försöker göra det som är bäst för barnen utifrån detta (a.a.). Det kan 
även handla om hur barnen själva betraktar det som händer i deras omgivning (Arnér & 
Tellgren 2006; Qvarsell, 2003). 

Rasmusson (1994) tar upp tre teorier som handlar om ur vilka synvinklar barns perspektiv kan 
betraktas. Dessa är vuxnas perspektiv på barn, barns perspektiv på den egna tillvaron samt 
mötet mellan barn och vuxna - barn som förmedlare och vuxna som tolkare. ”De vuxnas 
perspektiv på barn” styrs utav deras erfarenheter och ursprung samt vilken roll de har 
gentemot barnet. Sociala, kulturella och historiska aspekter har också en avgörande betydelse 
samt vilket slags förhållande som råder vuxen och barn emellan. Dessa faktorer har även en 
avgörande betydelse för ”barns perspektiv på den egna tillvaron” men då med utgångspunkt 
från barnet själv och hur denne ser på sin existens. Här spelar också fysiska och psykiska 
omständigheter, såsom t.ex. kön, intressen, mognad och tron på sig själv en stor roll. I ”mötet 
mellan vuxna och barn”, där barnet är förmedlare och den vuxne är tolkare, är det 
interaktionen mellan barn och vuxen som står i centrum. Här försöker den vuxne att se barnet 
utifrån barnets synvinkel. Arnér och Tellgren (2006) menar att för att de vuxna bättre ska ta 
till sig barns perspektiv så krävs det en strävan mot Rasmussons sista teori. Att prata och 
lyssna är den enda vägen till att skapa en förståelse för barns synsätt. 

Vi avser i vår studie att begreppet barnperspektiv handlar om att pedagogerna försöker förstå 
det som sker genom barnets perspektiv. 
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2 Bakgrund
I bakgrunden presenteras först Reggio Emilia under rubrikerna historia, arbetssätt, barnsyn
och Reggio Emiliasinpiration i Sverige. Därefter kommer en kort översikt om hur barns 
inflytande står omskrivet i läroplan för förskolan (Lpfö 98) följt av rubriken demokrati, som 
bl.a. förklarar inflytandets betydelse för att förskolebarn ska kunna fostras till demokratiska 
medborgare. Nästa avsnitt behandlar forskning om barns inflytande och slutligen kommer 
rubriken barnperspektiv. En stor del av forskningen kring inflytande och barnperspektiv utgår 
från skolan där forskarna benämner barnen som elever. Vi har dock valt att beteckna samtliga 
skolelever och förskolebarn för barn. När det gäller samtliga lärarkategorier har vi valt att 
namnge dessa som pedagoger.

2.1 Reggio Emilia – historia
Gedin och Sjöblom (1995) beskriver att frontpersonen för Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi, Loris Malaguzzi (1921-1994), inte ville skriva ner sina idéer om filosofin då han 
menade att det inte finns något tillvägagångssätt att lära som för alltid och i alla sammanhang 
är det rätta. Allt eftersom samhället förändras och utvecklas i olika riktningar måste även 
pedagogiken analyseras och följa denna utveckling och de individer som lever i samhället blir 
även de en del av denna förändring. Malaguzzis tanke var i stället att pedagogiken skulle
överföras genom samspel och dialoger och att utbildningen skulle utgå från barnen, från det 
som är aktuellt i deras värld här och nu. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är inte en 
renodlad pedagogik utan kan istället betraktas som ett förhållningssätt (a.a.). I citatet nedan 
uppmärksammas hur Malaguzzi gemensamt med andra framstående pedagoger betraktar 
pedagogik.

I likhet med många andra betydelsefulla reformpedagoger – som exempelvis John 
Dewey, Célestin Freinet och Paulo Freire- såg han pedagogiken som en del av ett 
demokratiprojekt, som en livshållning. (Forsell, A. (Red.). 2005, s. 189)

Att arbetet med Reggio Emilias pedagogiska filosofi enligt Gedin och Sjöblom (1995) 
innebära att det är barnen som bör vara utgångspunkter för verksamheten och att de som 
arbetar på daghemmen därmed inte följer någon bestämd mall. Utifrån Malaguzzis val att inte 
skriva ner något om den pedagogiska filosofin tycks han lämna över till andra hur filosofin 
kan uppfattas och tolkas. I den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98) beskrivs mål och 
riktlinjer som ska uppnås. Hur pedagogerna arbetar med barngruppen för att nå dessa mål får 
de emellertid själva avgöra vilket innebär att en tolkningsfrihet även ges inom detta 
styrdokument. I kommuninspektioner utförda i Sverige (Skolverket 2005:21; 2005:102; 
2005;103; 2006:85) framkommer det att vissa mål skulle kunna arbetas mer med. Om 
pedagogerna i Sverige har svårt att uppfylla alla mål trots att de är nedskrivna kan det kanske 
vara svårt att vidareföra en hel pedagogisk filosofi enbart verbalt på så sätt att dess grunder 
består.

Gedin och Sjöblom (1995) samt Wallin (1996) talar om att Reggio Emilias filosofi har fått sitt 
namn efter den stad där verksamheten växt fram. Stadens namn är Reggio Emilia och är 
belägen i landskapet Emilien i norra Italien. Efter andra världskrigets och inbördeskrigets slut 
bestämde sig några invånare och föräldrar i byn Cella en mil utanför Reggio Emilia att 
tillsammans bygga upp och driva ett daghem. Fascismen hade då under ca 20 år fram till 
andra världskrigets slut, år 1945, styrt landet. Genom att bygga ett daghem grundat på nya 
förhållningssätt, där målet var att barnen skulle kunna betraktas som enskilda individer bl.a. 
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med samma rättigheter som de vuxna då det gäller inflytande över sin egen utveckling, 
önskade invånarna bidra till en trygg och påverkbar framtid för sina barn. Invånarna verkade 
enligt författarna sträva efter att uppnå ett demokratiskt samhälle som varje individ redan från 
födseln var en del av. Huvudansvaret för Italiens daghem hade den katolska kyrkan fram till 
1963. Kyrkan utövade ett hierarkiskt styrande över barnen. Detta styrande eftersträvade
initiativtagarna till det nya daghemmet att motverka. I stället ville de utveckla ett daghem där 
alla tillsammans fick möjlighet att skapa självkänsla, styrka och kunskap (a.a.). Loris 
Malaguzzi, även folkskollärare och psykolog, var enligt Wallin (1996, 2003) den man som 
hjälpte invånarna i Cella att omsätta sina teorier i praktiken. Då kommunen fick ansvaret över 
de privata förskolorna år 1963 blev Malaguzzi kommunal barnomsorgschef över de daghem 
som arbetade utifrån hans filosofi (a.a.). Malaguzzi har formulerat några av sina idéer ur 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi i en känd dikt ”Tvärtom, det är hundra som finns” (se 
bilaga 1).

2.1.1. Arbetssätt 
Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver att pedagogerna i Reggio Emilia arbetar i 
barngrupper indelade efter ålder då de tycks mena att detta är en stor fördel för att kunna 
anpassa miljön efter barnen. Varje barn betraktas som ett subjekt med något viktigt att säga 
och utgångspunkten för verksamheten kan enligt författarna tydas vara att utgå från varje 
individ. En förutsättning för pedagogernas arbetssätt är att först lära känna alla barn vilket 
medför att det inte bildas några förutfattade meningar om hur barn är (a.a.).

Miljön har en stor betydelse för verksamheten menar Wallin (1996) och den brukar ofta 
benämnas som den tredje pedagogen. Genom miljöns framställning upplevs pedagogerna vilja 
att barnen ska bli motiverade till att utforska saker och finna lösningar (a.a.). Allt material 
finns på nivåer tillgängligt för barnen för att de inte ska hindras i sina initiativtaganden till att 
utforska. Barnen uppfattas få vara med och ansvara över förskolans saker och miljön utformas 
utefter deras och pedagogernas gemensamma intressen (Wallin, 2003). Även Jonstoij och 
Tolgraven (2001) poängterar att barnen är delaktiga i besluten om hur miljön ska se ut. De 
menar vidare att verksamheten är föränderlig och har som syfte att stimulera alla sinnen. 
Pedagogiska diskussioner, dialoger om barn och tillägnandet av kunskap samt reflektioner är 
centralt för att föra arbetet framåt i Reggio Emilia tillägger dessa författare. En annan 
betydelsefull ingrediens tycks Abbott och Nutbrown (2005) anse är att pedagogerna ständigt 
lyssnar på samt för en dialog med barnen och därigenom försöker komma till insikt i vad 
barnen tänker. Ett sätt att uppnå detta är den ständigt pågående dokumentationen som 
genomförs av pedagogerna. Jonstoij och Tolgraven (2001) hävdar att förmågan att lyssna är 
en utgångspunkt i arbetet med att få barn att medverka och utöva inflytande i verksamheten
och i arbetet med demokrati och dokumentation. Enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) 
verkar dokumentation vara ett verktyg som bl.a. kan hjälpa både pedagoger och barn att 
reflektera över vad som händer i verksamheten och hur de kan gå vidare. Barnet bekräftas 
genom dokumentationen och för pedagogerna blir interaktionen mellan dem själva och barnen 
tydlig. Så här kan vi förstå pedagogisk dokumentation:   

Dokumentation – reflektion – planering – dokumentation – reflektion – nya frågor och 
nya planer osv.  (Wallin, 2003. s. 87)

Dokumentationen verkar vara en viktig del av Reggio Emilias pedagogiska filosofi då 
författarna ovan belyser dokumentationens betydelse för det pedagogiska arbetet.
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Barsotti (1997) berättar att daghemsverksamheten i Reggio Emilia till stor del bygger på 
projektarbeten. Syftet med dessa projekt tycks hon mena är att lyfta fram barnen och stärka 
deras självförtroenden genom att barnen får vara de aktiva forskarna. Genom olika 
problemställningar, formulerade utifrån både barns och vuxnas funderingar, skapas därigenom
nyfikenhet hos barnen och de utmanas till att vilja bilda en förståelse för sin omvärld samt 
finna olika lösningar på problem. Enligt författaren är det barns tankar och funderingar som
genom dem själva ska utvecklas och i projektarbetena uppfattas vägen till de olika 
förklaringarna på problemen som det mest relevanta eftersom det är här utvecklingen sker 
(a.a.). Wallin (1996) framhåller att projektarbetena aldrig utgår från färdiga ramar utan det är 
barnen som genom sina intressen styr processen och hur länge de arbetar med samma projekt. 
Det tycks dock oftast vara pedagogerna, antingen utifrån egna idéer eller barnens, som 
bestämmer huvudtemat. Oavsett vad som styr anser författaren att pedagogerna alltid verkar 
vara beredda att ändra på aktiviteterna om barnen eller pedagogerna, utifrån barnen, kommer 
med någon ny idé. Som pedagog gäller det att vara lyhörd samt förstå åt vilket håll barnen 
strävar. Pedagogerna är medhjälpare som stimulerar barnens tankar, de kommer aldrig med 
färdiga svar på frågor utan hjälper istället barnen att hjälpa sig själva (a.a.). Barsotti och 
Wallin håller med varandra då de talar om projektarbeten. De anser båda att projekten ska 
handla om sådant som intresserar barnen även om idéerna kan komma från både barn och 
pedagoger.

Andra utmärkande faktorer för Reggio Emilias pedagogiska verksamhet beskriver Wallin 
(1996) samt Jonstoij och Tolgraven (2001) vara att de bl.a. använder sig av en ateljerista som 
är en bildpedagog. Denne har huvudansvaret då det gäller den skapande verksamheten som 
verkar betyder mycket för deras sätt att arbeta. Ateljeristan hjälper även till att utbilda övriga 
pedagoger utifrån de ämneskunskaper denne har. Författarna talar också om att det på 
daghemmen arbetar en pedagogista, en erfaren pedagogisk handledare, som stöttar och leder 
pedagogerna i deras strävan att utvecklas (a.a.).

2.1.2 Barnsyn
På daghemmen i Reggio Emilia har pedagogerna enligt Wallin (1996, 2003) en helhetssyn på 
barn som innebär att alla barn är en egen person samtidigt som samspelet med andra har en 
betydande roll. Pedagogerna erfar barnet som rikt, kompetent och intelligent. Barnen är 
forskare som tillsammans med andra strävar efter att försöka förstå sin omvärld. Med det rika 
barnet beskriver författarna vidare att pedagogerna avser att barnet har styrka till och en 
drivande önskan om att utvecklas. För att lyckas med detta behöver barnen vuxna 
medhjälpare som ser, lyssnar och utmanar deras befintliga kunskaper. Wallin (1996, 2003) 
tolkar det som att i och med att pedagogerna uppfattar varje barn som en egen individ vill de i 
sin verksamhet erbjuda och anpassa aktiviteter efter varje barns intresse. Vidare menar Wallin 
att att demokrati inte innebär att varje barn måste göra likadant som sina kamrater, då alla är 
olika. Med demokrati anses de istället avse att alla ska få synas och föra sin talan. Att tycka 
olika om saker och ting i verksamheten kan förstås som positivt då diskussioner uppstår som 
leder till utveckling (a.a.). Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att barnsynen finns där och 
påverkar hur vi bemöter barnen oavsett om vi är medvetna om den eller ej. 

I den litteratur vi tagit del av som handlar om Reggio Emilias pedagogiska filosofi talar 
samtliga författare om den pedagogiska filosofins uppkomst, arbetssätt och barnsyn på ett 
överensstämmande sätt (Abbot & Nutbrown, 2005; Barsotti, 1997; Dahlberg., Moss & Pence, 
2001; Gedin & Sjöblom, 1995; Jonstoij & Tolgraven, 2001; Wallin, 1981, 1996, 2003). Ingen 
av dessa källor är vetenskapligt granskade utan bygger på författarnas egna upplevelser och 
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erfarenheter. Då författarna emellertid ger en liknande bild av syftet med det Malaguzzi ville 
förmedla verkar det rimligt att uppfatta dessa författare som trovärdiga.  

2.1.3 Reggio Emiliainspiration i svensk förskola
Jonstoij och Tolgraven (2001) förklarar att det var pedagogerna Anna Barsotti och Karin 
Wallin som efter ett studiebesök i Reggio Emilia ville sprida inspirationen vidare till andra 
vuxna och pedagoger i Sverige. Efter att de kontaktat Utbildningsradion och Moderna museet 
kom utställningen ”Ett barn har hundra språk” att visas för allmänheten 1981. År 1986 visades 
även en till utställning som hette ”Mer om hundra språk”. I den första utställningen kunde 
besökarna beskåda bilder skapade av barnen på daghemmen i Reggio Emilia. För att 
tydliggöra att det inte är slutresultatet som är det viktigaste blev syftet i den andra 
utställningen att påvisa den process som barnen genomgår när de skapar. Detta då processen 
är det centrala för barnens utveckling (a.a.). Ett tydligt exempel på att Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi har kommit att betyda allt mer i Sverige kan sägas vara att Reggio 
Emiliainstitutet i Stockholm bildades 1993 (Gedin & Sjöblom, 1995).  Reggio Emiliainstitutet 
tog tidigt ett initiativ till att bilda ett Sverigenätverk där deltagarna kunde utbyta erfarenheter 
och idéer om Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta har i dagsläget utvecklats till flera 
nätverk, små som stora, inom Sverige och i Norden. Institutet ansvarar bl.a. för utbildningar, 
föreläsningar, handledning, projekt samt att de anordnar studieresor till Reggio Emilia. Allt 
detta med syftet att ge information om Reggio Emilias pedagogiska filosofi och fördjupa 
förståelsen för denna (Reggio Emilia Institutet, 2007). Wallin (1981) belyser att Reggio 
Emilias arbetssätt är beroende av samspelet mellan förskola och kommun. De som väljer att 
arbeta inspirerat av denna filosofi bör utgå från hur deras omgivning ser ut och därmed går det 
inte att gå tillväga på precis samma sätt som det gör i Reggio Emilia (a.a.). Detta visas i citatet 
nedan.

Rent definitionsmässigt måste det konkreta görandet se annorlunda ut här än det gör i 
Reggio eftersom barnen är utgångspunkten. Teorier och tankar därifrån måste här 
kopplas till ett svenskt vardagsgolv. Det ligger någonting väsentligt i Loris Malaguzzis 
råd att glömma hela Reggio Emilia när vi förstått deras sätt att tänka. Vi måste 
reflektera utifrån vår egen pedagogroll och våra egna barn. (Wallin, 2003, s. 30 )

Två pedagoger som arbetar inom förskolan, inspirerade av Reggio Emilia, menar att barnen 
får mer inflytande i verksamheten sedan de började arbeta Reggio Emiliainspirerat (Gedin & 
Sjöblom, 1995). Pedagogen Solveig Åkerström (Jonstoij & Tolgraven, 2001) berättar att det 
första mötet med Reggio Emilias filosofi gör att pedagogerna upptäcker en annan verklighet. 
Sättet att förstå barn på, interaktionen mellan individer samt hur människor lär sig saker 
ändras. 

2.1.4. Sammanfattning 
De kommunala daghemmen i Reggio Emilia byggdes efter andra världskriget i syfte att 
återinföra demokratin i samhället med utgångspunkt i barnen. Loris Malaguzzi (1921-1994), 
frontpersonen för Reggio Emilias pedagogiska filosofi, valde att inte skriva ner sina idéer om 
filosofin då han menade att det inte finns något tillvägagångssätt att lära som för alltid och i 
alla sammanhang är det rätta. Utbildningen skulle istället utgå från barnen och det som är 
aktuellt i deras värld och Malaguzzi avsåg att pedagogiken skulle överföras genom samspel 
och dialoger. Då vi jämför det ovan nämnda med det som står i den svenska läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) framstår inte Reggio Emilias pedagogiska filosofi som något unikt. Detta 
då även Lpfö 98 tar upp att pedagogerna ska utgå från barnens behov och intressen och se till 
att de ”utvecklas efter sina förutsättningar” (Lärarens handbok, 2004, s. 31). 
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I Reggio Emilia arbetar pedagogerna i barngrupper indelade efter ålder, och miljön, som har 
en stor betydelse för verksamheten, brukar benämnas som den tredje pedagogen. Det är 
barnen och pedagogerna som gemensamt utformar miljön och allt material finns på nivåer 
tillgängligt för barnen för att de inte ska hindras i sina initiativtaganden till att utforska. Att 
lyssna är en utgångspunkt i pedagogernas arbete och tillsammans med pedagogiska 
diskussioner, dialoger, tillägnandet av kunskap samt reflektioner bidrar lyssnandet till att 
arbetet förs framåt. Daghemsverksamheten i Reggio Emilia är föränderlig och innefattas av en 
ständigt pågående dokumentation som genomförs av pedagogerna. En stor del av 
verksamheten bygger även på projektarbeten vilka ska lyfta fram barnen och stärka deras 
självförtroenden genom att barnen är de aktiva forskarna. Pedagogerna är medhjälpare som 
stimulerar barnens tankar, de kommer aldrig med färdiga svar på frågor utan hjälper istället 
barnen att hjälpa sig själva. Något som också symboliserar Reggio Emilias pedagogiska 
daghemsverksamhet är att de har en ateljerista, som är en slags bildpedagog samt en 
pedagogista, som är en erfaren pedagogisk handledare. Till Sverige kom Reggio 
Emiliainspirationen genom pedagogerna Anna Barsotti och Karin Wallin som bidrog till att 
utställningarna ”Ett barn har hundra språk” (1981) samt ”Mer om hundra språk” (1986) kom 
att visas på Moderna museet i Stockholm. År 1993 bildades även Reggio Emiliainstitutet i 
Stockholm och idag finns ett utvecklat nätverk utbrett över Sverige och Norden med syfte att 
föra inspirationen vidare. Pedagoger som väljer att arbeta inspirerat av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi måste utgå från hur deras omgivning ser ut och därmed går det inte att gå 
tillväga på precis samma sätt som pedagogerna gör i Reggio Emilia. 

Utifrån sammanfattningen ovan ställer vi oss frågan vari skillnaden ligger mellan Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi och den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Som vi 
uppfattar det utifrån litteraturen är det fler delar som liknar varandra än som skiljer sig åt.
Bland annat innefattar de båda verksamheterna många grundtankar som påminner om 
varandra. Exempelvis strävar både förskolorna i Sverige och daghemmen i Reggio Emilia 
efter att utveckla demokratiska medborgare samt att de utgår från barnen där målet är att de 
ska utvecklas till självständiga individer.

2.2 Läroplan för förskolan (Lpfö 98)
I den värdegrundstext som finns i läroplan för förskolan (Lpfö 98) ligger tyngdpunkten på att 
den pedagogiska verksamheten ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Barn som
vuxna ska respektera varandra och sin omgivning. Varje person ska ses och bemötas som den 
unika individ den är. Grundläggande värden som innefattas i vårt samhälle ska förmedlas och 
levandehållas i arbetet med barnen. I förskolan bör alla barn få tillfälle att skapa sig en egen 
förståelse av det som sker och utifrån detta fatta egna beslut för att på så sätt utveckla en tro 
på sig själv och känna sig delaktiga. De vuxna i verksamheten bör uppmärksamma varje 
individs egenskaper och förutsättningar samt vara aktiv i interaktionen med varje barn och 
med barngruppen.

Under målbeskrivningen om barns inflytande i läroplan för förskolan belyses vikten av att 
barnen, för att de ska få en förståelse för vad ett demokratiskt samhälle är, redan i 
förskoleåldern bör få möjligheten att utöva inflytande samt uttrycka sina ståndpunkter i olika 
frågor som berör dem.  Vidare tas det upp i olika strävansmål samt riktlinjer för arbetet med 
barns inflytande att:
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Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation /…/

Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 
inflytande i förskolan och 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.
(Lärarens handbok, 2004, Lpfö 98, s. 32)

På 1980-talet betonades det allt mer att barnen skulle vara delaktiga i förskoleverksamheten 
och Reggio Emilias pedagogiska filosofi var då ett förhållningssätt som förskolan, bl.a. i 
Sverige, tog inspiration av enligt författarna till rapporten (SOU 1997:157). Både Jonstoj och 
Tolgraven (2001) samt Wallin (2003) reflekterar över likheterna mellan den svenska 
förskolans läroplan och Reggio Emilias förhållningssätt. Samhället, kulturen, barnens
delaktighet och utvecklandet av kommunikation anses vara grundläggande faktorer för både 
läroplan för förskolan och det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia. Flera tankar uppfattas 
vara lika men Wallin (1996) uppmärksammar även det faktum att trots att många pedagoger i 
Sverige talar om att se på barn i sin helhet och strävar efter att utgå från barnens idéer och 
sätta dem i centrum visar sig inte ordens innebörd på samma sätt i praktiken som i Reggio 
Emilia.

2.3 Demokrati
I ett förslag till läroplan (SOU 1997:157) för förskolan anser författarna att en betydelsefull 
utgångspunkt för verksamheten bör vara att utveckla egenskaper hos barnen som gör att de 
klarar av att hantera alla de krav ett demokratiskt samhälle kräver av individen. Då samhället 
ständigt förändras behöver barnen utveckla egenskaper, såsom att kunna uttrycka sig och 
samspela med andra, för att de ska kunna vara med och påverka och bli en del av samhällets 
utveckling. Vidare uttrycker samma författare att pedagogen bör uppfattas som en 
medskapare tillsammans med barnen. Dennes arbetsuppgift består i att vara lyhörd och 
uppmärksam på barnens uttalanden och ageranden, för att på så sätt kunna ta del av barnens 
värld och inspirera dem till ett fortsatt utforskande och utvecklande av idéer och teorier (a.a.). 
Nedanstående citat belyser vikten av att barn redan i förskolan får utöva inflytande. ”Att 
fostra barn till demokratiska medborgare förutsätter att de redan från förskoleåldern har 
inflytande genom att kunna påverka sin egen situation och verksamhetens innehåll” (DS
2003:46, s. 9). Även Lindahl (2005) framhäver att en förutsättning för att fostra barn till 
demokratiska individer är att de redan i förskoleåldern får tillgång till en verksamhet som 
genomsyras av demokratiska synsätt och handlingar. Hon menar vidare att utifrån ålder och 
social mognad bör barn få ta ansvar över sitt agerande samt vara med och påverka och fatta 
beslut i situationer som berör dem. Genom att barnen får förklarat för sig vad demokrati 
innebär samt att pedagogerna lyssnar och är intresserade av vad de har att säga kan barnen 
utveckla förståelse för vad de demokratiska principerna i samhället innebär. De får på så sätt 
möjlighet att bli delaktiga i den pedagogiska verksamheten och för att det här ska kunna ske
bör de vuxna se varje barn (a.a.). Ferm (1993) visar, genom att framställa exempel som utgår 
från erfarenheter gjorda av både barn och pedagoger, att barns förståelse för begreppet 
inflytande kan vara beroende av deras tidigare konkreta upplevelser och erfarenheter. Detta
tycks i sig, enligt författaren, vara en god anledning till att, i kombination med försöken att 
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överföra demokratiska värderingar till eleverna verbalt, också införa demokratin i den 
konkreta och verkliga handlingsmiljön. Citatet nedan poängterar att det sätt som pedagoger 
går tillväga på i sitt arbete kan visa på hur de ser på barn och demokrati.

De strategier vi väljer för att arbeta med barn, dvs. vår pedagogiska praktik, säger 
mycket om vårt sätt att begreppsliggöra barns potential, deras ställning och 
medborgerliga rättigheter i samhället; de säger också en hel del om hur vi konstruerat 
våra idéer om demokrati. ( Dahlberg, Moss & Pence, 2001, s. 234)

Författarna ovan verkar vara överens om att det för barn är viktigt att redan i förskolan 
komma i kontakt med ett demokratiskt arbetssätt där barnen är involverade för att barnen ska 
utveckla en förståelse för att de kan påverka sin situation. 

2.4 Inflytande

Det finns många argument och motiv varför barns, elevers och föräldrars inflytande 
och delaktighet inom förskola och skola är viktiga och betydelsefulla. Det mest 
grundläggande skälet till barns och elevers inflytande är att det är en mänsklig rättighet. 
(DS 2003:46, s. 9)

Detta inledande citat belyser varför inflytande anses vara en betydelsefull del i förskola och 
skola. Barn och pedagoger i förskolan bör tillsammans fatta beslut som berör dem. Detta kan 
bl.a. gälla hur miljön ska se ut, vilka regler som ska finnas och hur och med vilket tema de ska 
arbeta (DS 2003:46). Adamsson och Svärd (2006) kommer dock i sin studie fram till att 
barnen i de tre traditionella förskolorna de studerat inte verkar få vara med och påverka det 
temaarbete de ska arbeta med vilket barnen i de tre Reggio Emiliainspirerade förskolorna
tycks få. Även om denna studie inte är så omfattande talar den ändå för att alla barn i alla 
situationer inte får vara med och fatta beslut som berör dem. 

Selberg (1999) hävdar att pedagogen, för att få med sig barnen, bör utgå från det som barnen 
är intresserade av samt från det som de behöver lära sig. Författaren menar vidare att en 
lyhörd pedagog bidrar till kommunikation mellan deltagarna vilket inspirerar barnen att ta 
initiativ och utöva inflytande som sedan kan gynna lärandet (a.a.). Först då pedagogerna 
förstår att det i mötet mellan pedagog - barn finns två individer med tankar och åsikter öppnas 
det utrymme upp som kan leda till barns inflytande enligt Arnér (2006). Hon ger även uttryck 
för att då pedagogernas inställning till barnens idéer och initiativtaganden blir mer öppet kan
barnens aktivitet och uppfinningsrikedom öka och ett större lugn infinner sig i barngruppen. I 
och med det verkar det som att barnen blir mer uppmärksamma på varandra och på sina 
aktiviteter (a.a.). Emilson (2007) poängterar att det sannolikt är betydelsefullt att barn får 
positiv respons från pedagogen när de tar egna initiativ och att pedagogen bör anpassa sina 
handlingar för att barnen ska kunna förstå situationen. Att det är angeläget för barn att bli 
uppmärksammade då de vill dela med sig av sina åsikter ger även Arnér och Tellgren (2006) 
uttryck för. Genom att få känna sig betydande lär sig barn att ge samma utrymme åt sina 
kamrater beskriver författarna. Noddings (2005) hävdar att relationen barn-pedagog tycks 
vara avgörande för hur styrd verksamheten blir. Då pedagogerna lyssnar och kommunicerar 
med barnen kan de vinna deras tillit vilket uppfattas vara betydelsefullt för barnen, då 
kommunikationen bidrar till att pedagogen får en ökad insikt i deras intressen och behov och 
kan utgå från dessa. I sin forskning visar Tudge m.fl. (2003) att samtalet mellan barn-pedagog 
i förskolan verkar vara mer väsentligt för barnens lärande och utveckling än utnyttjandet av 
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olika redskap eller olika speciellt ämnesinriktade aktiviteter. Detta skulle också kunna ge en 
positiv inverkan på deras fortsatta skolgång. 

Pedagogen ett hinder för barns inflytande
I läroplan för förskolan (Lpfö 98) framgår det att barnen ska få vara delaktiga och kreativa 
samt att pedagogerna bör ta till vara på barnens tankar och idéer. I fråga om huruvida barnen 
på lågstadiet får vara delaktiga och utöva medinflytande i verksamheten belyser Björklid 
(1985) att det bör finnas ett uttalat samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger. Med 
medinflytande uppfattas pedagogerna i denna studie avse att de lyssnar på barnen samt tar 
tillvara på och diskuterar deras idéer för att se om och hur det går att genomföra. Vidare 
verkar författaren mena att barnen genom den lek de bedriver övar sig omedvetet i att 
samspela med andra människor i sin omgivning och att ta andra individers perspektiv i 
beaktande. Detta då det i leken kan bli möjligt att, i förhållande och med hänsyn till övriga 
deltagare, utöva inflytande och utveckla sin förmåga till att ta ansvar för de egna 
handlingarna. Björklid tycks anse att detta kan betraktas i förhållande till att pedagoger ofta 
underskattar barnens förmåga att kunna ta egna initiativ och agera i gemenskap med andra. 
Hon poängterar också att små barn, i speciella situationer, hellre låter pedagogerna ta beslut 
om innehållet då de själva känner sig obekväma, exempelvis vid raster. Då barn är ovana att 
ta egna initiativ konstaterar Emilson (2007) att det ofta kan skapas förvirring vid tillfällen där
barnen får möjligheten att fritt välja bland olika aktiviteter i samlingen. Utifrån Arnér och 
Tellgrens (2006) samtal om inflytande med flera barn verkar de ha kommit fram till att barn 
inte är vana vid att ha ett riktigt ansvar för sitt inflytande utan pedagogerna lägger ofta fram 
färdiga alternativ som barnen får välja mellan. Detta kan enligt författarna bidra till att de 
aldrig får en förståelse för hur omfattande deras inflytande över verksamheten egentligen 
skulle kunna vara. Vidare anser Arnér och Tellgren att relationen mellan barn och pedagoger 
ofta överskuggas av pedagogernas språk, både i den gemensamma dialogen och i aktiviteter. 
Det kan då finnas en risk att barn inte får de möjligheter att utöva det inflytande som den 
pedagogiska traditionen föreskriver. ”Vi uppfattar det som om barn och vuxna inte bestämmer 
tillsammans och att barnen inte kan ändra på det som de vuxna tidigare bestämt” (Arnér & 
Tellgren, 2006, s.80).

Selberg (1999) menar att barnens möjligheter till inflytande är små i situationer där 
pedagogen är den person som, utifrån enbart egna motiv, lägger fram vad som ska göras och 
hur. Det uppfattas vara pedagogens intressen som styr vilket skulle kunna leda till att det inte 
känns relevant för barnen. Utifrån de kollegiesamtal som Danell (2006) studerat bedömmer
han att barn ges möjlighet till en viss form av inflytande. Dock hävdar han att det är 
pedagogen som avgör och bevakar ramarna för inflytandet och barnens möjligheter att 
påverka begränsas då till redan färdiggjorda alternativ från pedagogerna. Hur stort inflytande 
barnen får verkar i denna studie bero på hur pedagogen tolkar att barnen klarar av sitt arbete. I 
sin studie konstaterade Ekström (2007) att samlingen var en mycket styrd aktivitet av 
pedagogerna. Det visar sig att barnen tycks få lite inflytande så länge de håller sig inom 
gränser för det som är bestämt. Barnen har möjlighet att uttrycka sig men då bör det helst vara 
relevant för dagens tema och de måste ta hänsyn till sina kamrater genom att vänta på sin tur. 
Även Emilson (2007) kommer i sin studie fram till att det är pedagogerna som är 
huvudpersoner i samlingen. De styr och kommunicerar och de avgör vad och hur något ska 
göras. Barnens möjligheter till inflytande anses vara små och de gånger det är möjligt handlar 
det om att välja mellan olika alternativ som pedagogerna förutbestämt (a.a.). Det är först i 
slutet av samlingen då pedagogen utfört det planerade som barnen verkar ha störst möjligheter 
att påverka det som sker menar Ekström (2007). I och med detta tolkar han det som att 
pedagogerna inte följer sitt samhällsuppdrag då barnens erfarenheter och intressen inte 
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uppmärksammas i planeringen och genomförandet av samlingen. Vidare upplevs han mena att 
det kompetenta barnet förbises genom att pedagogernas strävan är att hinna med de för dagen 
redan bestämda aktiviteterna. Detta kan relateras till Arnérs (2006) studie där pedagogerna 
verkar anse att tidsbrist är en vanlig orsak till att barnen inte får vara med och påverka i 
förskolan. Ekström (2007) och Emilson (2006) delar uppfattningen om att samlingen är en 
mycket styrd aktivitet av pedagogerna där barnen knappt inte har något inflytande alls. 
Utifrån det som både Ekström (2007) och Arnèr (2006) talar om kan en av de bidragande 
orsakerna förstås vara tidsbrist.

Då det handlar om regler framställer Arnér och Tellgren (2006) det som att barn ofta kan ha
svårt att förstå regler som är bestämda av pedagogerna. De poängterar att om barn i stället får 
vara med och formulera reglerna skulle de kunna bli lättare att ta till sig. De normer som 
funnits inom förskolan länge, enligt Arnér (2006), kan bli ett hinder för pedagogerna att 
upptäcka givande initiativtaganden som kan uppstå i samspel mellan individerna i 
verksamheten. Barns meningsskapanden hindras ofta enligt författaren av de sedan länge 
fastställda reglerna. De tycks inte få fullfölja sina kreativa aktiviteter då pedagogerna ofta 
hänvisar till det som är bestämt utan att egentligen tänka över vare sig aktiviteternas eller 
reglernas betydelse. Detta som en effekt av att flera av dem inte vågar bryta det om tidigare 
bestämts utan att först komma överens med sina kollegor (a.a.). Arnér och Tellgren (2006) 
framhåller att något som skulle kunna vara betydelsefullt att tänka på i förbindelse med barns 
inflytande är om det främjar deras motivation och sysselsättningsgrad. Många meningsfulla 
initiativtaganden av barn verkar, enligt författarna, ofta hindras av pedagogerna då dessa anser 
att aktiviteten inte passar sig för tillfället (a.a.). Då pedagogen har en tillåtande attityd skapas 
större möjligheter för barns inflytande konstaterar Emilson (2007). I en rapport från Tham
(1998) beskrivs de vuxna vara de som styr över om barnen får vara med och ha inflytande i 
verksamheten. Att ge barn inflytande behöver dock inte innebära att de vuxna ska lämna över 
hela ansvaret för vad som ska ske till barnen. I stället skulle de kunna tillåta barnen att vara 
med och påverka i beslutstagandet genom ett samspel mellan barn och vuxna. I en studie 
genomförd av Danell (2006) hävdas att pedagogerna kan få svårt att bestämma gränserna för 
barnens inflytande samt att avgöra vilka det är som ska ta ansvar för konsekvenserna, 
resultatet av inflytandet. Det förstås som att pedagogerna i och med detta upplever att barnens 
inflytande försvårar deras arbete (a.a.). Barn som inte har så stort inflytande upplevs oftast få
vara med och påverka i frågor som inte är så betydelsefulla och de själva tycks anse att detta 
beror på att lärare ofta inte uppfattar barnens inflytande som något viktigt enligt Selberg 
(1999). Även Arnér och Tellgren (2006) visar på att då barnen får vara med och ta ansvar 
verkar det till största delen vara i situationer som är betydelselösa för de vuxna. 

Då Gedin och Sjöblom (1995) och Wallin (1996) talar om Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi uppfattas det som att en naturlig del av verksamheten är att barn och pedagoger 
tillsammans fattar beslut om det som sker samt att inflytandet tycks vara något självklart. Då
författarna ovan beskriver hur de svenska pedagogerna uppfattar arbetet med inflytande 
upplevs det istället vara något påtvingat med besvärliga följder. Lindahl (2005) tycks hävda
att Sverige är en förebild för andra länder när det gäller att fostra barn demokratiskt men 
utifrån författarnas beskrivningar ovan kan barns inflytande i svenska förskolor emellertid 
tolkas vara mycket begränsat. 
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Miljö 
I rapporten (DS 2003:46) beskriver författarna att en av de faktorer som spelar in då barn 
upplever mer stress i förskolan kan vara graden av inflytande. I studier om arbetslivet har det 
sedan tidigare framkommit att stress kan uppstå när påfrestningarna i arbetet blir förstora och 
individen har liten möjlighet att påverka situationen. Att barnen får vara med och påverka sin 
situation skulle därför kunna vara betydelsefullt för att de ska må bra och kunna ta till sig 
kunskap (a.a.). Enligt Selberg (1999) förmodas barn blir mer självständiga i sitt sökande efter 
kunskap samt att de bättre kan arbeta och lära tillsammans med andra då de har fått stort 
inflytande i skolan. Detta i motsats till barn med mindre erfarenheter av inflytande då ovan 
nämnda egenskaper inte blir lika självklara. 

2.5 Barnperspektiv
I Utbildningsdepartementets rapport (DS 2003:46) skrivs det att om barn ska kunna ha 
inflytande i verksamheten är det en förutsättning att pedagogerna sätter sig in i ett 
barnperspektiv och inte endast utgår ifrån det de tror att barnen tycker och tänker. 
Pedagogerna bör utifrån barns idéer skapa motiverande och utmanande sysselsättningar för 
barnen. De bör även lära barnen att ta ansvar vilket anses vara en av grunderna i ett 
demokratiskt samhälle. Qvarsell (2003) tar upp att då pedagoger handlar utifrån förutfattade 
meningar, kan barnen hindras från att bli delaktiga och uttrycka sina åsikter.

Arnér (2006) anser att barn vill vara med och påverka och få inflytande i situationer där de får 
utlopp för sitt skapande. Barn upplevs också, enligt författaren, vara påhittiga och 
uppfinningsrika, och vill göra saker som för dem och andra personer i omgivningen är 
meningsfulla. Hon uttrycker vidare att, för att pedagogerna ska kunna se och förstå barnens 
handlingar bör de ha en positiv inställning och uppfatta handlingarna ur ett barnperspektiv. 
Detta istället för att betrakta barnens initiativtagande som ett hinder för pedagogernas 
planerade verksamhet. Arnér och Tellgren (2006) tar upp att, för att barnen ska utvecklas i 
fråga om demokratiska aspekter vad gällande inflytande, att våga framföra sina åsikter, föra 
en dialog och ta hänsyn till andra samt argumentera för sin sak krävs det ett samspel med den 
sociala omgivningen. Här bör de som arbetar med barn, enligt författarna, frångå sitt 
vuxenperspektiv och istället utgå från barnens synvinklar. 

Emilson (2007) visar i sin studie att det kan finnas ett nära samband mellan pedagogers
attityder och avsikter i fråga om att komma nära barns perspektiv och livsvärld i förhållande 
till barns möjligheter att göra egna val och ta initiativ. Vidare framhåller hon att om 
pedagogen planerar utan att inta ett barnperspektiv blir denne det agerande subjektet som styr 
över situationen och barnen blir de passiva objekten. Väljer pedagogen istället att vara 
tolerant och lekfull samt skapa förståelse för barnens perspektiv och livsvärld, kan både barn 
och pedagoger bli agerande subjekt. Målet bör vara att skapa en relation mellan barn och 
pedagog som präglas av jämställd kommunikation och ömsesidig respekt (a.a.). I ovan 
nämnda rapport (DS 2003:46) uttrycks att en vanlig åsikt från pedagoger som arbetar med 
yngre barn tycks vara att de säger sig förstå vad barnen menar. Pedagogerna förstås vilja att 
barnen ska få vara med och fatta beslut men detta verkar vanligtvis ske genom det som 
pedagogerna tror att barnet tänker och därmed får barnet inflytande utifrån pedagogernas 
tolkningar. Arnér och Tellgren (2006) menar att pedagoger anser sig förstå barnen genom ett
barnperspektiv då de sätter barnen i centrum. Genom att iaktta och därigenom försöka skapa 
en förståelse för barnen handlar pedagoger enligt författarna utifrån det de anser vara det 
bästa. Dock uppfattas resultatet många gånger vara att det är pedagogernas intressen som är
avgörande för förståelsen, det är vuxenperspektivet som tar över. Barnen ses som objekt som 
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de bestämmer över och inte som de individuella personer de är, subjekt. Författarna tolkas 
konstatera att en större insikt i barns perspektiv måste till utifrån pedagogerna för att barnen 
ska kunna få mer inflytande och bli mer delaktiga i det som sker. Pedagogerna bör i sin 
planering utgå från barnens funderingar och initiativtaganden då det verkar som att detta 
skulle gynna barnen i deras lärande mer än när planeringen tar utgångspunkt i något de inte
har förståelse för, beskriver Arnér och Tellgren. Utifrån barnens egna åsikter, som handlar om 
att de har ytterst få möjligheter att påverka sin situation, ställer sig författarna frågan vad som 
egentligen menas med självständiga barn (a.a.).

2.6 Sammanfattning
I läroplan för förskolan (Lpfö 98) beskrivs mål och riktlinjer för arbetet med barns inflytande. 
På 1980-talet betonades det allt mer att barnen skulle vara delaktiga i förskoleverksamheten 
och Reggio Emilias pedagogiska filosofi var då ett förhållningssätt som förskolan, bl.a. i 
Sverige, tog inspiration av. För att barnen ska kunna påverka och bli en del av samhällets 
utveckling krävs det att de utvecklar egenskaper såsom att kunna uttrycka sig och samspela 
med andra och det anses därmed vara viktigt att det redan i förskolan finns en demokratisk 
fostran. Pedagogen bör uppfattas som en medskapare tillsammans med barnen där
arbetsuppgifterna innefattas av att vara lyhörd och uppmärksam.

Även om den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98) tydligt visar att barns inflytande är 
betydelsefullt att arbeta med talar inte detta för att det även är ett område som prioriteras i 
verksamheterna. Ett bevis på detta är de kommuninspektioner nämnda i inledningen 
(Skolverket 2005:21; 2005:102; 2005;103; 2006:85) i vilka det påvisas att det finns brister i 
arbetet med barns inflytande.

Barn och pedagoger i förskolan bör tillsammans fatta beslut som berör dem. För att få med sig 
barnen behöver pedagogen utgå från det som barnen är intresserade av samt från det som de 
behöver lära sig. En lyhörd pedagog bidrar till kommunikation mellan deltagarna vilket kan 
inspirerar barnen till att ta initiativ och utöva inflytande som sedan skulle kunna gynna
lärandet. Pedagogernas inställning tycks påverka hur barns idéer och initiativtaganden visar 
sig och det i sin tur påverkar barngruppens atmosfär. Att som pedagog ge positiv respons samt 
anpassa sina handlingar utifrån barnens erfarenheter uppfattas innebära att barnen, då de kan 
förstå situationen, känner sig betydelsefulla eftersom de får möjlighet att utöva reellt 
inflytande. De lär sig även genom detta att visa hänsyn till sina kamrater på samma sätt. 
Kommunikationen mellan barn och pedagog anses vara det mest betydande redskapet för 
barnens lärande och utveckling. För att barn ska få vara delaktiga och utöva medinflytande i 
verksamheten bör det finnas ett uttalat samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger. 
Det upplevs som att då pedagogerna ofta lägger fram färdiga alternativ som barnen får välja 
mellan blir barnen inte vana vid att ha ett riktigt ansvar för sitt inflytande. Detta kan göra att 
de aldrig får en förståelse för hur omfattande deras inflytande över verksamheten egentligen 
skulle kunna vara. Vanligt tycks vara att det är pedagogerna som styr och bevakar ramarna för 
barnens inflytande i olika situationer och att barnens möjligheter att utöva inflytande 
begränsas till färdiga alternativ och ramarna för aktiviteterna. Det konstateras att samlingen är 
en mycket styrd aktivitet av pedagogerna och att tidsbrist är en vanlig orsak till att barnen inte 
får vara med och påverka i förskolan. Normer och regler som konstrueras av pedagoger 
uppfattas ofta utgöra ett hinder för barnens inflytande. Pedagogerna verkar många gånger inte 
reflektera över betydelsen av barnens initiativtaganden och är rädda för att bryta 
överenskommelser med kollegor och de outtalade normerna. Det har visat sig att barn som 
inte har så stort inflytande oftast får vara med att påverka i de ”mindre viktiga 
ämnena/frågorna”. Då pedagogen har en tillåtande attityd tolkas det som att det skapas större 
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möjligheter för barns inflytande. Viktigt är dock att ta hänsyn till om det inflytande barnen 
utövar främjar deras motivation och sysselsättningsgrad. Att ge barn inflytande behöver dock 
inte innebära att de vuxna ska lämna över hela ansvaret för vad som ska ske till barnen. I 
stället skulle de kunna tillåta barnen att vara med och påverka i beslutstagandet genom ett 
samspel mellan barn och vuxna. Barn som har för lite inflytande i förskolan och skolan verkar 
bli mer stressade. För att barnen ska kunna må bra och ta till sig kunskap tycks det därför som 
att de behöver få vara med och påverka sin situation. På så sätt upplevs de bli mer 
självständiga och kan arbeta och lära tillsammans med andra.

För att barnen ska kunna få inflytande i förskolan bör pedagogerna sätta sig in i ett 
barnperspektiv. Många gånger tolkas det dock vara pedagogernas intressen som blir 
avgörande för förståelse av barnen och det är vuxenperspektivet som tar över. Pedagogerna 
förstås vilja att barnen ska få vara med och fatta beslut men detta tycks vanligtvis ske genom 
det som pedagogerna tror att barnet tänker och därmed får barnet inflytande utifrån de vuxnas 
tolkningar.

Av den litteratur som redogjorts för ovan framkommer att barns inflytande ofta är begränsat 
och att det är beroende av pedagogernas ageranden och förhållningssätt till barnen. I läroplan 
för förskolan (Lpfö 98) framgår det dock att pedagogerna ska arbeta med barns inflytande. 
Därmed ställer vi oss kritiska till varför samtliga forskares resultat i bakgrundsavsnittet visar 
att pedagogerna sällan gör barnen delaktiga och när de gör det är det endast i situationer som 
inte har någon större betydelse. Det verkar därmed som att pedagogerna väljer att bortse från
läroplanens mål och riktlinjer. En annan möjlighet skulle även kunna vara att människor 
lägger olika innebörd i begreppet inflytande, d.v.s. att situationen kan uppfattas på olika sätt 
beroende av om individen är delaktig i den eller studerar den.

3 Teoretisk utgångspunkt
Genom att vi har inspirerats av Säljö (2000) har vi valt att lägga ett sociokulturellt perspektiv 
på studien. Säljö har i sin tur inspirerats av Vygotskij, en känd rysk pedagog och grundaren 
till teorin. Det centrala inom det sociokulturella perspektivet är att lärandet utvecklas i 
samspel mellan individer och utifrån kulturella omständigheter. Människan använder sig av 
olika verktyg för att förstå och hantera de krav som omvärlden ställer på denne. Verktygen 
avser alla de hjälpmedel som hjälper individen att utveckla kunskap och som gör det möjligt 
för individen att vara verksam i den sociala praktik den ingår i. Med hjälp av verktygen kan vi 
lättare förstå de sociala sammanhangen. De är skapade för att underlätta vardagen för 
individen och hjälpa den att komma längre än vad de biologiska förutsättningarna klarar av. 
Exempel på verktyg kan vara olika slag av kommunikation eller ett fysiskt instrument som 
t.ex. almanackan. För att kunna säga att individen har kunskap om verktyget räcker det inte 
med att denne har fått berättat för sig hur verktyget kan och ska användas. Kunskapen infinner 
sig först då individen kan omsätta och använda sig av verktyget i praktiken. 

För att förstå hur kunskap formas och utvecklas både individuellt och i gemenskap med andra 
ligger fokus inom det sociokulturella perspektivet på det samspel och den kommunikation 
som försiggår människor emellan. Vår omvärld kan beskrivas som en plats som innefattas av 
olika typer av handlingsmönster och tankesätt beroende av den kultur vi ingår i. Genom att 
delta i det sociala samspel som ständigt pågår mellan individer inom de olika kulturerna blir 
vi en del av dessa mönster. Vår personlighet och uppfattning av omvärlden kan genom detta 
samspel med omvärlden byggas på och formas. Det är utifrån individen själv och tillsammans 
med andra, redskapen och kommunikationen som kunskap uppstår och formas enligt det 
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sociokulturella perspektivet. Kommunikationen är grundläggande inom det sociokulturella 
perspektivet. Med hjälp av språket och dialogen formas olika hjälpmedel, praktiska som 
intellektuella, samt att dessa med språkets hjälp utvecklas och förs vidare individer emellan.
Genom att resonera och diskutera om egna erfarenheter med sig själv och med andra utreder 
vi det upplevda och vi får en större förståelse för världen genom att nya saker uppdagas. 
Genom att föra en dialog med barnet i lek och i samspel, genom att tala om det som sker, får 
barnet ta del av hur andra förstår och beskriver det som händer. Barnet lär sig nya saker, de 
får nya språkliga verktyg att använda i fortsatta samspel. Ett barns perspektiv kan dock inte 
alltid utgöra grunden för undervisningen. Då barnet inte har tidigare erfarenheter av det som 
ska presenteras för dem, oftast gällande abstrakta begrepp, är det ändå nödvändigt att de får 
information om det för att de så småningom ska kunna förstå och ta till sig detta (Säljö, 2000).

Vi anser att det sociokulturella perspektivet är relevant för vår studie då vi menar att kunskap 
är beroende av kulturen, miljön samt de personer som ingår i dem. Förskolverksamheten är en 
speciell kultur i sig. Då vi har valt att studera pedagoger inspirerade av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi menar vi att deras förhållningssätt påverkar förskolkulturen ytterligare. 
Pedagogerna tillägnar sig nya redskap som de kan omsätta i verksamheten. Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi bygger på att barnen ska få vara delaktiga och påverka sin vardag. I och 
med detta menar vi att detta förhållningssätt kan uppfattas som ett sådant redskap som 
pedagogerna kan ta till sig och använda i arbetet med barns inflytande.
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4 Metod
Under denna rubrik beskrivs först urval och tillvägagångssätt vid val av förskolor samt 
deltagare. Därefter presenteras de etiska överväganden som gjorts och detta följas av rubriken 
empiriska undersökningar där metodval och bearbetning av materialet beskrivs och relateras 
till kurslitteraturen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens tillförlitlighet.

4.1 Urval och tillvägagångssätt
Antal förskolor
Efter att ha tagit del av föreläsningar i kursen ”Teori och metod” på Högskolan i Gävle blev 
det första urvalet vi gjorde, i fråga om vilka förskolor vi skulle använda oss av i vår studie, att 
utesluta våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser.  Våra egna förutfattade meningar samt 
relationerna till pedagoger och barn ansåg vi skulle påverka studien allt för mycket främst i 
analysdelen då vi skulle få svårt att granska situationerna ur en neutral synvinkel.

I vårt val av hur många förskolor som skulle vara med i studien tog vi hänsyn till om vi ville 
ha en bred undersökning eller en mer grundlig. Att använda oss av fler förskolor skulle 
innebära en bredare bild av problemställningen medan färre förskolor skulle ge en djupare 
insikt i pedagogernas arbete med barnens inflytande. Valet föll på att göra en studie i vilken vi 
kunde undersöka vår problemställning mer grundligt. Med hänsyn till detta begränsade vi 
antalet förskolor till två vilket vi menade skulle ge vår studie mer rättvisa då vi därigenom 
skulle kunna få en bättre inblick i hur pedagogerna på de utvalda förskolorna arbetade. För att 
begränsa studien ytterligare och öka möjligheterna att få en heltäckande bild av pedagogernas 
arbetssätt med barns inflytande beslutade vi oss för att välja en avdelning på varje förskola för 
att där studera samtliga pedagoger. Vårt syfte med att välja ut en avdelning på respektive 
förskola var även att vi ansåg det mer givande att studera pedagoger som arbetar med barn i 
samma ålder. Vi beslutade oss för att studera grupper med de äldsta barnen, dvs. 
femåringarna. Detta då vi ansåg att det skulle vara enklare, för oss, att tolka ett agerande 
mellan pedagogerna och de äldre barnen då dessa oftast kan uttrycka sig förståligt genom det 
verbala språket. Att tolka ageranden mellan pedagogerna och de yngre barnen menade vi 
skulle bli svårare då vi inte skulle hinna lära känna barnen och få en förståelse för deras sätt 
att uttrycka sig.

Förskolornas spridning
Genom att gå ut på Internetsidor för olika kommuner belägna i Dalarna, Gästrikland och 
Västmanland tog vi del av förskolors profileringar och fick fram vilka som arbetade Reggio 
Emiliainspirerat. Syftet med att ha ett större urvalsområde var, för oss, att få deltagarna att 
känna sig anonyma då antalet förskolor som arbetar Reggio Emiliainspirerat är begränsat. I 
vårt urval av landskap och kommuner utgick vi från dem vars avstånd vi bedömde var rimligt 
för oss att åka till. Detta i förhållande till tidsåtgången med hänsyn till att vi skulle besöka 
förskolorna flera gånger. Vi kände redan till några förskolor i dessa kommuner som var av 
intresse men vi studerade även ett flertal andra för att få ett större urval. Av dessa förskolor 
valde vi att kontakta två.  Valet grundade sig i att deras hemsidor, där de informerar om sitt 
arbetssätt, av olika anledningar tilltalade oss samt att förskolorna inte låg i samma kommun. 
Att studera förskolor i två olika kommuner menade vi skulle ge oss större möjlighet att se två 
skilda sätt att ta till sig Reggio Emiliainspiration på. Det då dessa förskolor inte samarbetar på 
kommunnivå och påverkas av varandra så som två förskolor i samma kommun kan göra. Vi 
vill tillägga att de förskolor vi valt inte har något att göra med de inspektionsrapporter som
presenteras i inledningen.
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Kontakt med förskolorna
Kontakt med de utvalda förskolorna togs genom att vi ringde till rektorer på respektive 
förskola. Vi presenterade syftet med studien och därefter frågade vi om det var något som de 
ville medverka i. De gav sitt samtycke och hänvisade oss till enskilda pedagoger som arbetar 
med femåringarna på de aktuella förskolorna. Även dessa personer kontaktades via telefon. 
Studien syfte introducerades för dem och responsen var positiv. En av förskolorna valde dock, 
efter några dagars betänketid, att avstå från att delta i studien. Pedagogerna hade diskuterat 
studien syfte och tillvägagångssätt sinsemellan samt med vårdnadshavare. Detta resulterade i 
att vårdnadshavare till flera av barnen i den aktuella verksamheten inte ville ge sitt samtycke 
till observationerna med videokamera. Pedagogerna ansåg därmed att de inte var lämpliga att 
delta i undersökningen då de inte kunde ställa upp på alla våra villkor. Då vi fick beskedet 
kontaktade vi direkt en annan förskola som arbetar utifrån den aktuella filosofin och som gav 
sitt samtycke. Kontakten med dessa förskolor resulterade i att det blev fem pedagoger som 
deltog i studien. Detta då det på den första förskoleavdelningen arbetade tre pedagoger och på 
den andra två. 

4.2 Etiska överväganden
Förberedelserna för våra första besök på förskolorna innefattades av utformandet av ett 
informationsbrev (se bilaga 2) till alla aktuella pedagoger. I och med informationsbrevet samt 
att pedagogerna på de aktuella förskolorna först kontaktats via telefon för en förfrågan om de 
ville delta i studien tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2006) informationskrav regel 1. Detta 
då aktuella deltagare informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt via telefon 
och/eller informationsbrev. Sedan pedagogerna fått ta del av informationsbrevet frågade vi 
var och en om de accepterade våra villkor för studien samt informerade dem om reglerna för 
frivilligt deltagande och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan negativa följder 
(Vetenskapsrådets, 2006, samtyckeskrav). Med hänsyn till detta poängterade vi ännu en gång 
reglerna för pedagogerna innan intervjuerna samt att både pedagoger och barn fick ge sitt 
godkännande till att vi filmade deras samling inför det första observationstillfället på båda 
förskolorna. Då en av förskolorna som vi kontaktat först valde att avstå som deltagare i 
studien kom Vetenskapsrådets (2006) samtyckeskrav, regel 3 och 4 i bruk. De förklarade 
orsaken till varför de inte ville vara med och vi ifrågasatte inte detta.

Förberedelserna för våra förskolebesök innefattades även av utformandet av en fullmakt (se 
bilaga 3) till alla vårdnadshavare berörda av vår studie. På första förskolan, var vi själva och 
introducerade studien för vårdnadshavare och delade ut fullmakterna vid hämtningen av 
barnen på eftermiddagen. Många föräldrar valde att skriva på direkt. På den andra förskolan 
lämnade vi över ansvaret för utdelningen av fullmakterna till pedagogerna då de själva ansåg 
detta mer lämpligt på grund av att barnen blir hämtade vid olika tidpunkter samt att barnen 
inte är närvarande alla dagar.

Med hänsyn till pedagogers, barns samt vårdnadshavares anonymitet kommer förskolorna i 
studien att benämnas för förskolan Alen och förskolan Björken. I studien deltar både 
förskollärare och barnskötare men för att undvika att någon ska känna sig utpekad har vi valt 
att benämna samtliga deltagare under betäckningen pedagog samt att vi använder oss av 
fingerade namn. Vi har valt att begränsa vår beskrivning av urvalsområde till Dalarna, 
Gästrikland och Västmanland. I vilken stad förskolorna är belägna kommer dock inte att 
nämnas. Ovan nämnda hänsynstaganden har gjorts med Vetenskapsrådets (2006) 
konfidentialitetskrav, regel 5 och 6, i beaktande.
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4.3 Empiriska undersökningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan 
arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande. 
För att få fram detta har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer där vi 
undersöker hur pedagogerna uttrycker sig kombinerat med icke-deltagande observationer för 
att få en tydlig bild av hur de agerar i praktiken. 

4.3.1 Intervjuer
Vi har i studien utfört fem semi-strukturerade intervjuer med pedagoger på två förskolor, en 
med vardera pedagog. Där har vi utgått från en intervjuguide (se bilaga 4) med tre olika 
huvudteman som stöds av underfrågor. Det första temat handlar om Reggio Emilia 
pedagogiska filosofi och hur pedagogerna i studien förankrat den i verksamheten. Det andra 
temat berör pedagogernas föreställningar om barns inflytande och det tredje hur pedagogerna 
tar tillvara på barns inflytande i samlingen. Intervjuerna har utförts på förskolorna i rum där vi 
suttit ostört och som valts av pedagogerna. De har spelats in på band och vi har båda varit 
aktiva intervjuare. 

 I Bryman (2002) går det att läsa om den semi-strukturerade intervjun. Den utgår från teman 
med frågor som intervjuaren vill få information om. Frågorna är öppna och svaren blir därmed 
mer omfattande. De kan även utvecklas med hjälp utav fler frågor som intervjuaren finner 
relevanta att följa upp med. Metoden är flexibel och intervjuguiden fungerar som ett stöd för 
att täcka in de områden intervjuaren är intresserad av. Vi valde att använda oss av den semi-
strukturerade intervjun då vår önskan var att våra frågor skulle leda till innehållsrika och 
ingående personliga svar. Vi fann även denna metod vara lämplig med hänsyn till vår 
begränsade intervjuvana. Efter utförd provintervju kunde vi konstatera att intervjumetoden i 
hög grad närmade sig en strukturerad intervjuform. En strukturerad intervju innebär att
intervjuaren har ett bestämt frågeschema med bestämda frågor i en bestämd ordning att följa
(Stukat, 2005). Detta ville vi i denna undersökning försöka undvika genom att speciellt beakta 
några av de råd som Kvale (1996, refererad av Bryman, 2002) tar upp i en lista över krav på 
intervjuaren. Framförallt skulle vi ha med oss frågorna inte bara på papper utan även i 
bakhuvudet för att få ett bättre flyt i intervjun samt för att kunna vara mer spontana i vårt 
frågande utan att glömma något väsentligt. Vi skulle också förbättra oss genom att följa upp 
respondentens svar och återberätta detta för att undersöka om vår uppfattning var riktig. 
Anledningen till att vi valde att vara två vid intervjuerna var även det med hänsyn till vår 
ovana att intervjua. Genom att vara två menade vi att vi kunde komplettera varandra och få ut 
mer material av intervjuerna. Stukát (2005) tar upp att om det är två personer som genomför 
intervjun tillsammans kan de få mer information från respondenterna. Angeläget att ha i 
åtanke är dock att respondenterna kan känna sig obekväma i situationen vilket kan påverka 
svarets tillförlitlighet.

För att inte undgå något väsentligt samt för att kunna ta del av materialet flera gånger spelade 
vi in intervjuerna på band och för att inte förlora oss i anteckningar när vi intervjuade valde vi 
att använda oss av två bandspelare. Bryman (2002) menar att kvalitativa forskare vill kunna 
studera hela sammanhanget i intervjun. Därmed anser han att bandpelaren underlättar arbetet 
då intervjuaren inte helt och hållet måste fokusera på att anteckna och genom detta riskera att 
missa väsentlig information samt tillfällen att ställa relevanta följdfrågor på. 
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4.3.2 Observation
Vi har i studien observerat sju stycken samlingar, fyra på Alen och tre på Björken. Från 
början hade vi tänkt observera varje pedagog en gång och då när denne agerade ledare för en 
samling. Detta var även något vi gjorde men då vi ville ha tillgång till lite mer material 
beslutade vi oss även för att utföra en extra observation på varje förskola. Samtliga studerade 
samlingar videofilmades för att vi därefter skulle kunna studera materialet mer ingående i 
lugn och ro.

Stukát (2005) menar att observationer är en metod som passar att använda då syftet är att ta 
reda på vad människor gör konkret istället för att, som i intervjuer och enkäter, endast av 
respondenterna få verbala berättelser och redogörelser. I sådana skildringar kan respondenten 
av olika skäl göra om sin berättelse både omedvetet och medvetet. I en observation kan 
däremot forskaren själv med egna ögon och öron studera vad som sägs, vad som uttalas via 
deltagarnas kroppsspråk samt hur de agerar i den aktuella miljön. I vår undersökning valde vi 
att använda oss av observationer på grund av de anledningar som Stukát belyser ovan. Vi vill 
studera pedagogernas beteenden och handlingar i den direkta miljön. Både Bryman (2002) 
och Stukát (2005) föramhåller att en förutsättning för att en observation ska kunna sägas vara 
effektiv och användbar är att forskaren har bestämt sig för vad som är det centrala att studera. 
Detta för att denne på så sätt ska kunna rikta blicken och uppmärksamheten mot detta. I våra 
observationer har vi fokus på barns inflytande. När har de det och varför? 

Bryman (2002) och Stukát (2005) anser båda att det endast är de ageranden som sker som kan 
belysas, forskaren kommer inte åt individens tankar bakom dem. Bryman menar därför att det 
är positivt att kombinera observationerna med någon annan metod. Vi har valt att kombinera 
icke-deltagande observationer med semi-strukturerade intervjuer då vi är medvetna om att 
informationen annars blir begränsad. Intervjuerna hjälper oss att veta vad vi ska leta efter i 
observationerna, vad berättar pedagogerna och vad gör de? Genom en kombination av dessa 
metoder får vi höra hur pedagogerna uttrycker sig om samt reflekterar över barns inflytande 
och sedan får vi själva se och bilda oss en uppfattning om hur detta visar sig konkret i 
verksamheten. 

Bryman (2000) hävdar att observatören kan välja att vara mer eller mindre delaktig i den 
studerande miljön i kombination med att vara anonym eller ej. En fullständig deltagare 
innebär att observatören är anonym i sin roll och fullständigt delaktig i miljön. Detta är 
positivt då observatören kommer deltagarna nära, dock får inte relationen bli för 
känslomässig. Stukát (2005) poängterar att detta inte är ovanligt och att forskaren här kan få 
svårt att se på situationen och förklara denna ur en objektiv synvinkel. En fullständig 
observatör innebär i stället att observatören vare sig är anonym eller delaktig i den 
observerade situationen. Här påverkar inte forskaren situationen men kommer heller inte 
riktigt deltagarna in på livet. I den aktuella studien har vi valt att inta rollen som fullständiga 
observatörer dvs. icke deltagande. Detta val grundar sig i att vi inte har den tid som krävs för 
att kunna sätta oss in i de miljöer som är aktuella för studien.

Under observationerna har vi använt oss av videokamera. Anledningen till denna 
observationsmetod var att vi skulle kunna titta på materialet flera gånger och få med oss så 
mycket som möjligt. Bryman (2002) visar på att forskaren under observationen antingen kan 
anteckna direkt eller använda sig av en videokamera för att skriva längre fram. Fördelen med
videokamera är att forskaren kan titta på sekvenser i materialet flera gånger medan en nackdel
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kan vara att det tar tid för individerna att vänja sig vid kameran och att de därför beter sig 
annorlunda. 

4.3.3 Bearbetning av data
De fem intervjuer vi genomfört delade vi upp sinsemellan och skrev ut.  En fördel med att 
banda intervjuerna, menar Bryman (2002), är att de går att lyssna på igen vilket medför att de 
går att skrivas ut i sin helhet. Analysarbetet blir därmed mer tillförlitligt då intervjuaren får 
hjälp med att minnas både vad och hur respondenten uttalat sig om något. En nackdel med att 
skriva ut intervjuer är emellertid att det tar lång tid (a.a.). Stukát (2005) hävdar att forskaren 
under transkriberingsarbetet kan välja att bortse från delar av intervjun som anses vara 
betydelselösa för studiens syfte. I och med våra utskrifter av intervjuerna har vi tagit till oss 
det Stukát säger och valt att inte skriva ut precis allt som sägs. När vi sedan sammanfattade 
intervjuerna, var och en, delade vi in dem under de tre huvudrubrikerna som vi använt oss av i 
intervjuguiden. Därefter lyfte vi tillsammans fram det mest relevanta från samtliga intervjuer 
för att skriva ihop det i en slutlig, för samtliga fem intervjuer, gemensam sammanfattning som 
redovisas i resultatet. 

Vad gäller observationerna studerade vi vårt inspelade material och skrev samtidigt ner 
innehållet i en löpande text. Framförallt hade vi fokus på det som rörde barns inflytande.
Bryman (2002) menar att ostrukturerade observationer innebär att forskaren så noga och 
berättande som möjligt antecknar vad som händer utan att använda sig av något 
observationsschema för registrering av olika beteenden. Utifrån det anser vi att vår metod kan 
uppfattas som en ostrukturerad observation då vi gått tillväga på ett liknande sätt eftersom vi 
ville få en helhetsbild av de observerade situationerna. Vi har dock valt att bortse från delar i 
de filmade situationerna som för oss verkat mindre relevanta för studiens syfte. Därefter 
delade vi upp de utskrivna observationstexterna mellan oss för att enskilt sammanfatta dem 
och lyfta fram det som berörde barnens inflytande på olika vis. Det visade sig sedan vara svårt 
att sammanfatta materialet i en gemensam text, då alla observerade samlingar såg tämligen 
olika ut. I stället beslutade vi oss för att beskriva huvudaktiviteterna var för sig då vi genom 
dessa aktiviteter fick fram det vi ville visa för läsaren. För att tydliggöra hur stort inflytande 
barnen har i varje aktivitet samt hur pass styrd aktiviteten är valde vi att göra en tabell (se 
resultat). 

4.4 Studiens tillförlitlighet
Studiens tillförlitlighet påverkas positivt av att vi använt oss av en kombination av intervju 
och observation samt att vi även tagit hänsyn till etiska forskningsregler (Bryman, 2002). Att 
vi i de empiriska undersökningarna har varit två att studera och tolka materialet samt att vi 
tydligt redogjort för hur vi gått tillväga ökar tillförlitligheten ytterligare. Dock vill vi 
poängtera att det är våra subjektiva tolkningar som ligger till grund för resultatet vilket 
medför att en liknande undersökning utförd av någon annan kanske inte skulle ge samma 
resultat. Något som påverkar tillförlitligheten negativt är att respondenternas svar kan ha 
feltolkats samt att respondenterna i sin tur kan ha feltolkat våra frågor. Vi kan heller inte 
avgöra om respondenterna har varit helt ärliga i sina svar och om de agerat som de brukar. 
Detta som en effekt av att de kan ha känt sig obekväma när vi använde oss av bandspelare och 
videokamera i undersökningen samt att vi vid intervjuerna var två medan respondenten var 
ensam (Stukát, 2005). Bryman talar även om att ett sätt att öka tillförlitligheten för studien,
kan vara, att låta respondenterna ta del av det skrivna resultatet för att se om forskaren tolkat 
dem rätt, en faktor vi på grund av tidsbrist inte tagit hänsyn till.
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5 Resultat
Under denna rubrik presenteras resultatet av intervjuer och observationer. Första delen består 
av en presentation av förskolorna och de pedagoger som deltagit i studien. Andra delen 
behandlar intervjuerna i en sammanställd text vilken vi delat in i flera mindre rubriker för att 
belysa olika ämnen. Detta följs av en sammanfattning samt en analys. I den tredje delen tas 
observationerna upp. Delen inleds med en beskrivning av hur samlingarna brukar gå tillväga 
och därefter beskrivs huvudaktiviteter i dem. Slutligen kommer en analys av observationerna.

Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan 
arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande.

Utifrån detta syfte ställer vi oss följande frågor:
 Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat?
 Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns 

inflytande?
 Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? 
 Hur tar pedagogerna tillvara på barns uttryck och intressen i samlingen?

5.1 Presentation av förskolor samt pedagoger
I studien har fem pedagoger deltagit. De arbetar på två förskolor på femårsavdelningar som vi 
har valt att benämna som Alen och Björken. På Alen arbetar tre pedagoger och på Björken 
arbetar två. Vi har intervjuat dem alla samt utfört fyra observationer på Alen och tre på 
Björken. Samtliga pedagoger leder en varsin samling.

På förskolan Alen arbetar: 
 Ann har arbetat som pedagog i ca 20 år och på förskolan Alen i 17 år och har varit med 

sedan de började arbeta Reggio Emiliainspirerat.
 Alice har arbetat som pedagog i 19 år och på förskolan Alen i tre år 
 Amalia har arbetat som pedagog i 12 år och på förskolan Alen i ca två år.

Tankarna om Reggio Emilias pedagogiska filosofi började väckas på förskolan Alen för 12 år 
sedan när en ny pedagog anställdes. De andra pedagogerna som arbetade på samma avdelning 
upptäckte att den nya pedagogen bemötte barnen på ett annat sätt och arbetade annorlunda än 
vad de själva gjorde. Den nya pedagogen berättade dock inget om sitt arbetssätt och de övriga 
pedagogerna blev nyfikna. På ett personalmöte började de ställa frågor till denne vilket ledde 
till att de andra pedagogerna på förskolan också blev nyfikna. Efter det fick den aktuella 
pedagogen och förskolechefen åka ner till Reggio Emilia och när de kom hem bjöds Karin 
Wallin, pedagog, författare och föreläsare från Reggio Emilia institutet, in till Alen och höll i 
kurser. På Alen började de arbeta med miljön genom att möblera om och göra materialet 
synligt för barnen. Till en början var det endast miljön de arbetade med och utifrån möblering 
började pedagogerna utmana barnen. Karin Wallin kom dit i flera omgångar och efter ett tag 
började hon diskutera barnsyn med pedagogerna. I och med att de förändrat miljön så 
öppnade hon ögonen på dem och sa att de även ändrat sin barnsyn, detta genom att de hade 
börjat utmana barnen. Efter Karin Wallins besök började pedagogerna även diskutera mer vad 
gällande deras barnsyn (ur intervju med Ann) och den ”nya pedagogen” är idag utbildad 
pedagogista och handleder övriga pedagoger på Alen. 
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På förskolan Alen brukar de ha två samlingar på förmiddagen. En på morgonen där 
aktiviteterna kan variera. De dagar de har valbara aktiviteter efter samlingen får barnen i 
denna samling välja mellan, av pedagogerna, förutbestämda aktiviteter. De dagar de hinner 
med har de även en samling före lunch i vilken barnen får berätta vad de gjort på förmiddagen 
eller om de har något annat de vill tala om. Pedagogerna håller enskilt i samlingen veckovis, 
öviga pedagoger deltar inte och barnen har fria sittplatser.   

På förskolan Björken arbetar: 
 Barbro har arbetat som pedagog i 28 år och på förskolan Björken i 16 år och har varit med 

sedan starten.
 Britt har arbetat som pedagog i 27 år och på förskolan Björken i 6 år. 

Den person som startade Björken hade tidigare arbetat som föreståndare på en av 
pedagogernas förra arbetsplatser. På den nya förskolan ville föreståndaren att arbetet skulle 
vara inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta efter att denne funderat länge 
kring Reggio Emilias pedagogiska filosofi och sedan tagit del av en av deras utställningar i 
Stockholm på Moderna museet . Det var även föreståndarens idé, vilja och lust som gjorde att 
förskolan fick öppnas kommunalt. Förskolan byggdes med ett torg i mitten där ljuset kunde 
stråla in från alla håll. Där fanns till en början en stor ateljé och på förskolan arbetade en 
ateljerista. Då barnantalet ökade fick pedagogerna dock frångå sin ursprungliga idé, vad 
gällande bl.a. torg och en stor ateljé, för att kunna ge plats åt barnen (ur intervju med Barbro).
Sedan ett år tillbaka är barns inflytande ett prioriterat område på denna förskola. I 
diskussionsgrupper har pedagogerna samtalat om begreppet och sedan studerat hur de gör i 
verksamheten.

På Björken har de en samling någon gång på förmiddagen beroende på när det passar bäst. 
Pedagogerna har inga bestämda dagar som de håller i samlingen utan de känner efter vem som 
är mest inspirerad för dagen. Oavsett vem som leder samlingen deltar även den andra 
pedagogen. De delar även på många samlingar och de ansvarar då för olika aktiviteter. 
Pedagogerna har alldeles nyligen börjat använda sig av namnlappar i samlingen som de 
placerar ut på golvet utefter hur pedagogerna vill att barnen ska sitta. Barnen får vid starten av 
varje samling, några i taget, gå in i rummet och leta reda på sin namnlapp.

På både Alen och Björken talar pedagogerna om miljöns betydelse Alice benämner den som 
den tredje pedagogen. Miljön är i ständig förändring, de planerar noga hur de ska möblera 
med hänsyn till den aktuella barngruppen. Materialet ska vara tillgängligt för barnen och det 
är fritt skapande. 

5.2 Intervjuresultat
Här kommer vi att redogöra för våra intervjuer som utförts enskilt med varje pedagog. Varje 
intervju har pågått i ca 45 minuter med syfte att ta reda på hur pedagogerna arbetar och hur de 
relaterar sitt arbetssätt till begreppet inflytande. Intervjuresultaten beskrivs under ett flertal 
rubriker som representerar de områden som berörts under intervjuerna. I denna del har vi valt 
att ibland nämna pedagogerna vid namn då det blir enklare att läsa. 
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Förankrat arbetet
För att Reggio Emilias pedagogiska filosofi ska utvecklas och hållas levande i verksamheten 
åker pedagogerna bl.a. på studiebesök till andra förskolor och tar del av olika föreläsningar 
och kurser med jämna mellanrum. De flesta av dessa sker genom Reggio Emiliainstitutet i 
Stockholm och en av pedagogerna har även varit på studiebesök till Italien. För att utveckla 
arbetet samt för att upprätthålla inspirationen från Reggio Emilia är även de pedagogiska 
diskussionerna centrala för båda förskolorna. I dessa diskussioner kommer inte alltid 
pedagogerna överens om det de diskuterar till en början vilket de dock inte ser som något 
negativt. I stället menar de att det är i diskussionerna som de kommer fram till hur de vill gå 
tillväga i arbetet. Barbro berättar att när de startade upp förskolan hade de till en början svårt 
att omsätta alla tankar i verkligheten för att få det till något bra. På Alen har de en pedagogista 
som deltar i deras avdelningsmöten och som hjälper dem att vända och vrida på situationer 
genom att ställa utmanande frågor. Pedagogistan, som är en erfaren pedagogisk handledare, 
hjälper dem även i situationer som de anser vara svåra att hantera själva. Ann menar att 
innebörden av Reggio Emilias pedagogiska filosofi är något som varje person själv måste 
komma underfund med. Det hjälper inte att endast lyssna och ta till sig information, den tar 
sin tid att förstå och varje pedagog måste få den tiden. ”Arbetssättet kräver mycket av 
personalen men är väldigt roligt”, menar Ann. Hon berättar även att Reggio Emilias arbete 
inte kan härmas utan pedagogerna måste själva föra diskussioner på sin förskola om vad de 
har för barnsyn och hur de vill arbeta. Hon poängterar att dessa diskussioner måste föras hela 
tiden. De blir aldrig klara men det är inte heller meningen. Nedan får vi ta del av hur arbetet 
inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi ibland kan upplevas.

Det var eller ja det är en jättelång resa och ibland så funderar man, men herregud, vad gör vi 
/…/  Då får man tänka lite djupare och låta det få smälta. (Ann)

Barnsyn
Pedagogerna talar alla om att se barnen, att lyssna till dem och att barn kan. De arbetar 
samtliga utifrån den aktuella barngruppen och ser till individerna i den och deras intressen. 
Alice och Barbro talar båda om att de genom sitt arbetssätt ser barnen som kompetenta redan 
från det att de kommer till förskolan vid 1-års ålder. Barnen klarar mycket själva och 
pedagogerna uppmuntrar dem till detta vare sig det gäller skapande aktiviteter eller 
påklädning, vilket leder till att barnen blir stolta och glada. Britt menar att vuxna kan lära sig 
mycket av barn, varje barn är sin egen personlighet och har många idéer.

Ann menar att när läroplan för förskolan (Lpfö 98) kom upplevde de att det var en bekräftelse 
på deras arbetssätt, den tillförde inga nya tankar. Även Alice talar om läroplanen och hur den 
har bidragit till att andra pedagoger har förändrat sin syn på hur de på Alen arbetar, hennes 
ord belyses nedan i ett citat.

Mycket som står i läroplan nu kommer från Reggio Emilia. Fler andra förskolor börjar bli lite 
som oss nu, förut tyckte de att vi var konstiga. Så var det ju inte förut i de tidigare 
arbetsplanerna.

De flesta av pedagogerna uttrycker att de utifrån nuvarande Reggio Emiliainspirerade 
arbetssätt har fått en förändrad syn på vad barns inflytande innebär. Detta då de nu tar tillvara 
på barns intressen i högre grad än tidigare, är mer flexibla, lyssnar till och ser barnen som 
kompetenta samt, till viss del, låter dem vara med och påverka vad som ska sker i 
verksamheten. Ann anser att barnen inte hade något inflytande i det gamla arbetssättet men nu 
tycker hon att de har det genom att alla ser barnen på ett annat sätt, vilket hon menar handlar 
om barnsynen.  På både Alen och Björken är det pedagogerna som bestämmer och planerar
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det övergripande för arbetet och sedan lyssnar de till barnen och tar reda på vad de önskar att 
göra inom ämnet. Barbro får belysa detta:

/…/ barnen kommer ju mer i centrum /…/ jag menar det är en annan syn på barnen helt enkelt 
/…/ Barn är så mycket mer, de ska inte stoppas fulla med allting, de ska få ta reda på själva.

Demokrati och barnet som utgångspunkt
Vid båda förskolorna menar pedagogerna att de arbetar demokratiskt i och med att de lyssnar 
till barnen och låter dem vara med och bestämma ibland. På Alen berättar pedagogerna främst 
om de projektarbeten de gör då barnen i dessa är med och väljer vad de ska arbeta med.
Amalia beskriver att de intervjuar barnen för att ta till sig deras idéer. På Björken ger 
pedagogerna exempel i vilka de låter barnen vara med och bestämma. Då de går på utflykt får 
t.ex. barnen gemensamt fatta beslut om vart de vill gå. Här är dock valet begränsat till olika 
alternativ. Vid gymnastiken och på innedagar får barnen fritt bestämma över vad de vill göra.
När barnens val vid gruppaktiviteter grundar sig på olika alternativ är det majoriteten som får 
avgöra. 

Barns inflytande i vardagsarbetet
För samtliga pedagoger innebär barns inflytande att barnen får vara med och påverka samt 
göra val och att de som pedagoger måste lyssna till barnens åsikter. Alice och Barbro tar båda 
upp att barnen inte kan få bestämma allt med tanke på att förskolan har en fostransroll och att 
alla barnens idéer inte är genomförbara.  Ann anser att dialogerna som uppstår kring 
dokumentationen har en stark betydelse för barns inflytande då barnens synpunkter kommer 
fram i samtalen. Britt menar att om barnen känner sig trygga med pedagogerna och miljön så 
vågar de fråga om allt. För att belysa det som alla pedagoger säger om barns inflytande har vi 
valt att citera Amalias ord om vad inflytande betyder för henne:  

/…/ att lyssna på barnen och ta till sig vad de säger samt göra något av det.

Barbro menar att barnen har mycket kunskap och att det är pedagogernas uppgift att hjälpa 
barnen genom att ge dem redskap så att de ska komma vidare. Hon uttrycker sig så här:

/…/ men det frågar vi alltid barnen för vi vill att de ska vara med och tycka och tänka och 
bestämma när det är möjligt. Vi måste ju få dem att göra det när det är något viktigt och det 
beror ju på oss som pedagoger. Man kan ju inte bara köra över och säga att idag ska vi gå dit, 
idag på gymnastiken ska vi göra det här och idag hör ni barn får ni faktiskt vara där inne.

Utvecklar verksamheten
Alla pedagoger anser att de på sina respektive avdelningar strävar åt samma håll i arbetet med 
barns inflytande, men att de kan uppmärksamma olika saker och ha olika åsikter. De 
diskuterar mycket på båda förskolorna och i diskussionerna kommer de fram till vilka 
huvudmål de ska sträva efter. Emellertid kan de använda sig av lite olika metoder för att nå 
huvudmålet menar Ann. Att barns inflytande är något som utvecklar verksamheten talar alla 
pedagoger om. Britt anser att barninflytande kan leda till utveckling för verksamheten då det 
hela tiden kommer nya idéer. Att det även kan få pedagogerna själva att komma till insikt 
visar citatet nedan.

Desto mer man jobbar med barns inflytande desto mer kommer man ju på att, åh, nu va det ju
jag som bestämde igen. (Britt)

Pedagogerna på Alen talar alla tre om att barnens inflytande utvecklar verksamheten i stort 
men att det även gör att de som pedagoger utvecklas och lär sig nya saker. De talar då främst 
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om projektarbetena och att de inte alltid har någon kunskap om det aktuella ämnet som barnen 
är intresserade av vilket gör att pedagogerna måste sätta sig in i nya saker och lära sig 
tillsammans med barnen. Även Britt tar upp detta att hon som pedagog lär sig mycket då hon 
hjälper barnen att undersöka nya saker och bl.a. tar reda på fakta i böcker. 

Samling – en plats för inflytande
Två av pedagogerna på Alen berättar att då de fick information om studiens syfte blev de först 
tveksamma till om barnen hade inflytande i deras verksamhet. Efter att ha diskuterat med en 
vikarie kom de dock fram till att barnen har det i stor utsträckning. Ann uttrycker att barnen 
får inflytande i samlingen men inte jämt. Hon berättar att pedagogerna inte planerar alla 
samlingar. När det är oplanerat så får barnen vara med och bestämma redan från början och
ibland är det något barn som håller i samlingen, om barnen vill sjunga eller leka så brukar de 
göra det. Pedagogerna på Alen menar att barnen får inflytande i samlingen då det är i denna 
som de får välja vad de ska göra efteråt på förmiddagen. Pedagogerna berättar då för barnen 
vilka aktiviteter de har att välja på samt hur många som får vara på varje aktivitet. De utgår 
från en namnlista och i varje ny samling får ett nytt barn välja aktivitet först. Att Alice anser 
att valmöjligheten för barnen begränsas av namnlistan i aktivitetsvalet framgår i citatet nedan.

Tisdagar har vi det här valet. Fast de barn som kommer sist på listan har inte det valet att välja 
precis vad de vill. Men nästa gång så får de fler alternativ /…/ Men det kan vara bra att prova på 
saker man inte tror att man vill göra, de upptäcker då kanske att det var riktigt roligt. 

Även när de har diskussionsfrågor eller arbetar med bokstavsplaneten (se beskrivning av 
aktivitet under rubriken observationer - bokstavsplaneten) anser pedagogerna att barnen har 
inflytande samt på samlingen före lunchen då de får komma fram och berätta för de andra 
barnen vad de gjort på förmiddagen eller om det är något annat de vill tala om. 

Barbro berättar att det oftast är pedagogerna som planerar samlingen på Björken men att den 
då aldrig är detaljerad och oföränderlig. Vissa saker är dock bestämda som då de arbetar med 
speciella ämnen. Hon menar att pedagogerna ibland måste bestämma för att kunna se hur 
barnen arbetar och löser uppgifter. Britt anser att det, då det handlar om barns inflytande, är 
viktigt att som pedagog tänka efter och inte slå undan barnens förslag och tänka att de inte 
förstår utan i stället inse att barn faktiskt kan vara med och bestämma. Dock förklarar hon att 
de inte alltid kan vara det. När det gäller samlingen säger hon att barnen inte har fått vara med 
och planerat den från första början någon gång, så långt har de ännu inte kommit i sitt
arbetssätt. Pedagogerna på Björken uttrycker att barnen delvis har inflytande i olika aktiviteter
bestämda av pedagogerna i samlingen. Detta då de t.ex. kan få göra vissa val som att välja 
färger på matteknapparna medan pedagogerna gör andra val som t.ex. att bestämma antalet 
knappar barnen ska plocka. Även här har barnen inflytande i det att de får välja aktiviteter 
som de ska göra när samlingen är slut samt att de får välja sånger de vill sjunga och lekar de 
vill leka. Ibland kan också samlingen helt ägnas åt barnen så att de får berätta saker för 
varandra, ibland vill de t.ex. visa och berätta om saker de tagit med sig.

Barbro understryker att pedagogerna, då barnen har val efter samlingen, alltid då det är 
möjligt ger barnen möjligheten att välja mellan alla de olika alternativ som pedagogerna för 
dagen har möjlighet att erbjuda. Hon poängterar att barnen ska få ha inflytande över sin egen 
dag. Då det handlar om huruvida pedagogerna tycker det är enklare att låta barnen vara med 
och bestämma i vissa aktiviteter än andra är de alla lite tveksamma över denna fråga. Det 
beror lite på vad som är planerat menar Britt medan Ann upplever att det inte är någon 
speciell situation som är enklare än någon annan. Sång och lek är aktiviteter som tre av 
pedagogerna uttrycker är enklare att låta barnen vara med och bestämma i. Tre av 
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pedagogerna menar att de brukar ändra på sin planering då barnen kommer med egna förslag. 
Detta medan två anser att det inte alltid är lätt att frångå det planerade, varav en dock belyser 
att det ibland är viktigt att göra det. Barbro säger:

Vi måste vara flexibla det pratar vi ju hela tiden om, det är också ett sätt att tänka här. Vi kan 
aldrig liksom nu har vi planerat för det här, nu ska vi göra det här, utan händer det nått och 
någon bara önskar något annat så gör vi det, det är en nyckel här.

Britt ger exempel på ett tillfälle då hon frångick planeringen: 

/…/ jag hade inte tänkt att vi på samlingen då skulle leka någon lek /…/ men så kom de på att vi 
skulle leka hunden med benet och ja, då gjorde vi det.

Båda pedagogerna på Björken menar att de tar tillvara på idéer och intressen som barnen 
kommer med i samlingen och försöker uppfylla dem så gott det går. De fångar upp och 
skriver ner barnens förslag och idéer för att på så sätt komma ihåg dem samt att de även 
lyssnar till vad barnen talar om allmänt. Pedagogerna diskuterar sedan sinsemellan hur de kan 
använda sig av det barnen visar intresse för. Ibland kan de ta med sig förslagen tillbaka till 
samlingen för att fråga vad barnen tycker att de ska göra. Då de gör detta men inte får några 
tydliga svar av barnen, utan de kommer med så många idéer, mer eller mindre realistiska som 
är svåra att greppa, menar pedagogerna att de själva får styra mer och göra bästa möjliga av 
situationen. T.ex. kan de genom barnens samtal fånga upp något som de talar extra mycket 
om, vilket pedagogerna då beslutar att använda sig av i t.ex. ett tema. Britt ger ett exempel 
som utgår från det tema de arbetar med för stunden, barnens hem och familj, där de efter att 
ha frågat barnen hur de skulle vilja arbeta vidare med temat fångat upp och tagit tillvara på att 
barnen, i de spontana samtalen, talade mycket om sina trädgårdar, blommor och om sina rum. 
Även Amalia på Alen ger exempel på ett tillfälle där pedagogerna, då de arbetade med 
”Värsta bästa vänner” tagit tillvara på ett förslag från ett barn som innebar att de skulle 
avsluta temat med ett kompiskalas. Då barnen kommer med många förslag på t.ex. lekar och 
sånger menar både Britt och Ann att de fortsätter med dessa i nästkommande samling då inte 
allt alltid går att genomföra i den pågående samlingen. Amalia berättar att de dagar då 
samlingen kan vara lite längre tar de vara på alla förslag som är möjliga att genomföra. 

Pedagogerna menar att de, för att det ska bli möjligt för varje barn att göra sin röst hörd i 
samlingen, ibland måste hejda de barn som tar för sig mycket mer än andra barn. Det är
pedagogens uppgift att se till att alla barn får samma utrymme. Citatet nedan belyser hur de 
brukar göra.

/… / där handlar det ju om oss pedagoger att vi måste tänka på /…/ att stoppa de här barnen som 
alltid ger förslag, alltid pratar, att man stoppar de lite så att de tysta barnen får en chans. (Ann)

Pedagogerna poängterar även att inget barn ska tvingas att göra något det inte vill. Britt menar 
att alla barn får vara med och påverka samlingen, dock är det inte alla som vill. Hon anser att 
det viktiga är att alltid erbjuda barnen men att inte tvinga dem. Två av pedagogerna på Alen 
menar dock att de tystare barnen inte får samma inflytande som de övriga barnen medan en 
menar att alla får vara med och påverka. Detta får belysas genom ett citat av Alice nedan.

Tyvärr så är ju en del lite tystare än andra och då blir det inte på samma sätt. Oftast så kanske de 
inte vill svara fast jag frågar, men då kommer de fram i andra tillfällen än samlingen. De kanske 
är jätteduktiga inom något annat område och tar för sig där. 
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Ann berättar att pedagogerna arbetat mycket med att alla ska våga sitta framför gruppen och 
tala. Som exempel får de turas om att ta med sig en bok hemifrån som de får berätta om för de 
andra barnen. De får då välja om de bara vill visa bilder eller berätta vad boken handlar om. 

Visa hänsyn
På Alen belyser pedagogerna hur de har arbetat med materialet ”Värsta bästa vänner” för att 
barnen ska visa hänsyn till varandra. Barnen får diskutera mycket om hur de tycker att de ska 
vara mot varandra samt att de tillsammans fått vara med och besluta om vilka regler som ska 
gälla på avdelningen. Då det behövs plockar pedagogerna fram materialet igen för att 
påminna barnen om det de pratat om. Pedagogerna på Björken menar att det är viktigt att 
utveckla barnens förståelse vad gällande kamratskap samt att ta ansvar över sina egna 
handlingar och om miljön. Barnen ska vara rädda om saker och kunna hjälpa varandra vilket 
de arbetar mycket med. Genom att pedagogen hänvisar barnet som behöver hjälp att gå till ett 
annat barn som kan hjälpa får barnen också visa vad de kan menar Barbro.  

5.2.1 Sammanfattning intervju
För att förankra Reggio Emilias pedagogiska filosofi i arbetet har samtliga pedagoger fått gå 
kurser främst genom Reggio Emilia Institutet i Stockholm. De har även varit på studiebesök 
på andra förskolor och för deras eget arbete är pedagogiska diskussioner en central del för att 
utveckla arbetet. På Alen finns en pedagogista, en pedagogisk handledare, som hjälper till att 
föra arbetet framåt genom att ställa utmanande frågor till pedagogerna.

Pedagogerna talar om att se barnen, lyssna till dem och att barn kan. De arbetar utifrån 
individerna i barngruppen och deras intressen i och med detta menar pedagogerna att Reggio 
Emiliainspirationen i arbetet har förändrat deras syn på barninflytande. När läroplan för 
förskolan (Lpfö 98) kom betraktade pedagogerna på Alen det som en bekräftelse på deras 
arbetssätt. Barninflytande innebär för pedagogerna att barnen får vara med och göra val och 
påverka samt att de måste lyssna till barnens åsikter. De anser att barninflytandet hjälper till 
att utveckla verksamheten och samtliga pedagogerna upplever att de strävar åt samma håll 
med detta arbete främst genom deras kontinuerliga diskussioner som betyder mycket. 

Barnen har ibland inflytande i samlingen menar Ann, Britt och Barbro. I aktivitetsvalen 
hävdar samtliga pedagoger att barnen har inflytande dock menar Amalia och Alice att barnen 
är begränsade i sitt val beroende av vilken placering de för dagen har på namnlistan. På 
Björken framhåller pedagogerna att de måste bestämma vissa aktiviteter i samlingen för att 
kunna studera hur barnen arbetar och löser uppgifter. Det är lättare att låta barnen vara med 
och påverka aktiviteter som sång och lek anser tre pedagoger medan de andra två hävdar att 
det inte har någon betydelse för vad det är för aktivitet. Att frångå planeringen och göra något 
som barnen vill brukar tre pedagoger göra. Två pedagoger menar istället att det inte alltid är 
så lätt. Samtliga pedagoger hävdar att de tar tillvara på barnens idéer och intressen i 
samlingen, så gott det går och då förslagen är realistiska. Ann och Alice nämner dock att det 
är svårare för de tystlåtna barnen att få inflytande i samlingen.  För att barnen ska lära sig att 
visa hänsyn har båda förskolorna arbetat med kamratskap.
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5.3 Observationer
Här kommer vi att redogöra för våra observationer som genomförts i sju samlingar, vilka 
utförts som ett komplement till intervjuerna samt för att vi ville studera pedagogerna i 
praktiken. Samlingarna kommer här främst att belysas genom de huvudaktiviteter de bestått 
av. Då vårt syfte inte är att jämföra de olika förskolorna och inte heller pedagogerna med
varandra väljer vi att benämna samtliga deltagare för pedagoger och inte vid namn.

5.3.1 Samlingarna på Alen
Samlingarna har varierat i utseende både vad gäller tid och genomförande från gång till gång. 
Två har utspelat sig på morgonen och har innefattat aktiviteter där det är pedagogen som själv 
styr. Två har skett strax innan lunch i vilka barnen har fått en mer framträdande roll då de har 
fått berätta och visa vad de gjort på förmiddagen. Samtliga barn sitter i en halvcirkel framför 
pedagogen där de flesta sitter på en trapp som består av tre nivåer, några sitter på en träscen 
och några på stolar. Då barnen ska berätta för sina kamrater vad de gjort på förmiddagen får 
de sitta på en stol bredvid pedagogen och tala inför gruppen. Nedan följer beskrivningar av de 
huvudaktiviteter som observerats på Alens samlingar:

Aktivitetsval efter samlingen
På Alen får barnen välja mellan ett begränsat antal aktiviteter, bestämda av pedagogerna då de 
har aktivitetsval. Vid varje aktivitet får ett visst antal barn vara. Pedagogerna utgår från en 
namnlista så att de vet vems tur det är att välja först samt för att hålla reda på hur många barn 
det blir på varje station. 

Barnen får berätta om aktivitetsvalen 
Pedagogen sitter framför barnen och hon frågar dem vilka som vill berätta vad de gjort på 
valet under förmiddagen. Hon börjar med att fråga barnen som har målat tidigare på dagen om 
det är någon som vill berätta vad de gjort och en pojke sätter sig på stolen bredvid henne och 
börjar berätta vad han målat. Pedagogen ställer följdfrågor till pojken och frågar sedan om det 
är något mer han vill berätta. Därefter frågar hon om det är något av de andra barnen som har 
en fråga till honom och barnen får då tid att tänka efter. Efter att de andra barnen fått ställa 
sina frågor till pojken tackar pedagogen honom och han får sätta sig på sin plats. Några av de 
andra barnen berättar och visar saker de gjort t.ex. då de byggt med lego medan några säger 
att de inte alls vill komma fram och tala om något, varvid pedagogen säger att det är ”ok” och 
att de inte behöver. 

Under en liknande samling som en annan pedagog håller i är det tre pojkar som visar upp en 
teater de gjort i ljusrummet. Två pojkar säger då till henne på samlingen att de inte vill följa 
med och titta på sina kompisars teater, varvid hon säger att de kan stanna kvar och leka med 
lego.

Bokstavsplaneten
Då pedagogen tillsammans med barnen arbetar med ”bokstavsplaneten” frågar hon barnen om 
de vet några ord på F varvid barnen kommer med olika förslag och hon skriver upp dem på 
tavlan. Pedagogen hjälper barnen att komma på fler f-ord genom att ge dem ledtrådar med 
hjälp av både kroppsspråk och verbalt språk. Exempelvis säger hon ”vet ni när ni säger fot 
kommer jag på någonting.” Hon börjar sparka med foten för att få barnen att förstå och några 
barn utropar ”fotboll”. Ett annat exempel är när pedagogen säger att det finns en bil som 
börjar på f. Ett barn utropar ”fox!” Då säger hon ”ja det börjar också på f” utan att skriva 
ordet på tavlan. ”Men skriv det då”, säger ett barn och pedagogen skriver då ordet på tavlan. 
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När barnen tappar intresset och börjar leka att de åker till bokstavsplaneten avslutar 
pedagogen med att fråga om det inte finns några f-ord kvar. Med hjälp av barnen börjar hon 
sedan formulera en f-saga av orden. 

Känna igen efternamn
Pedagogen inleder samlingen med att fråga hur många barn som är där för att, utan att vänta 
på svar, börja skriva ett efternamn på tavlan. Barnen blir tillfrågade om någon vet vems 
efternamnet är. Till en början får de som känner igen efternamnet svara men efter ett tag 
ändrar sig pedagogen och säger att ”den som känner igen sitt eget efternamn får säga det 
först”. Hon vill att barnet som är ägare av efternamnet först ska få chansen att svara och 
övriga barn uppmanas att vänta lite. Om inte barnet själv och inte heller kompisarna säger 
något hjälper hon till att tillsammans med barnen bokstavera namnet. Proceduren upprepas 
och samtliga efternamn skrivs på tavlan. 

Fågel och skuggan
Barnen har fått ett brev från pedagogistan innehållande en bild av en fågel och dess skugga 
samt frågor om bilden. Pedagogen läser upp brevet och barnen får utveckla teorier om fågelns 
skugga, var den kommer ifrån samt var den tar vägen då fågeln flyger iväg? Pedagogen följer 
upp svaren och hjälper barnen att utveckla sina svar genom att ställa frågan ”hur tänkte du 
nu”. Alla barn får lägga fram sina teorier och pedagogen uppmuntrar dem. Hon är intresserad 
av allas uttalanden och säger aldrig att det är fel utan lyssnar på alla och säger att de kommer 
med bra idéer. Barnen kommer med förslag på att de kan undersöka fågelns skugga nästa 
måndag. Pedagogen berättar då att det är många barn som är borta den måndagen och föreslår 
att de gör det någon annan gång då de är fler där. Hela denna aktivitet spelas in på band av 
pedagogen. Hon har sedan tänkt göra en dokumentation av materialet.

5.3.2 Samlingarna på Björken
Samlingarna har innefattats av mycket sång och lite lek men även mer strukturerade 
aktiviteter där pedagogerna bestämt vad som ska göras och i vilka matematik har varit det 
centrala. Samtliga tre observerade samlingar på Björken har avslutats med fruktstund där barn 
och pedagoger talar om det som är av intresse för stunden. Pedagogerna placerar innan 
samlingen ut namnlappar i en cirkel på golvet på det sätt de vill att barnen ska sitta. Nedan 
följer beskrivningar av de huvudaktiviteter som observerats på Björkens samlingar:

Sång
Vid ett tillfälle då samlingen börjar med sång önskar ett barn sången ”Nippertippan” (en sång 
i vilken barnen och pedagogerna sjunger om en flicka som utför olika sysslor samtidigt som 
de utför rörelser till) och ett annat barn önskar en kroppsdelssång (denna sång vet vi inte 
något om). Det sistnämnda barnet överröstas och hennes önskan blir därmed inte 
uppmärksammad medan barnet som önskat ”Nippertippan” får positiv respons från 
pedagogen som leder sången. De startar dock med att sjunga en sång som pedagogen bestämt 
för att därefter fortsätta med önskesången. Pedagogen börjar spela på trumman varvid barnen 
tystnar och riktar uppmärksamheten dit. Under sången frågar hon vad Nippertippan ska göra. 
Ibland får barnen svara fritt och ibland väljer hon vilket barn som ska få svara. Vid ett tillfälle 
riktar hon frågan till en flicka men får inget svar varvid pedagogen ställer om frågan med 
viskande röst. Andra barn svarar men pedagogen säger att flickan ska få svara och hon svarar 
då tyst. I en annan samling säger pedagogen att de ska sjunga några sånger som flera barn 
tidigare varit hos henne och önskat. Ytterligare ett barn kommer här med en önskning men 
hon säger då att de ska sjunga de andra sångerna först. Barnets sång sjungs inte i denna 
samling. 
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Almanacka
Vid varje samling på Björken plockas almanackan fram och barnen blir tillfrågade om de vet 
vilken dag, vilket datum och vilken månad det är. Ibland får barnen svara fritt och ibland 
väljer den pedagog som leder samlingen vilket barn som får svara. Pedagogerna väljer alltid 
vilket barn som får komma fram och riva bort de gamla lapparna och de frågar då även barnet 
om han/hon vet vilken siffra det är som kommer fram på lappen under. Då pedagogerna talar 
om vem som har namnsdag får barnen berätta om de känner någon med det namnet och om 
diskussionen kommer in på något annat följs detta upp av pedagogerna. 

Aktivitetsval efter samlingen
På Björken får barnen fritt välja vad de vill göra på sina aktivitetsval. Pedagogerna ger förslag 
på flera olika aktiviteter men så långt det är möjligt får barnen bestämma själva. Barnen måste 
dock tala om för pedagogerna vad de ska göra innan de går ut från samlingen.

Matteknappar
I en samling använder sig en av pedagogerna av ”matteknapparna”, träknappar i färgerna gul, 
röd, grön och svart. Hon bestämmer ett antal knappar som varje barn får ta ur en korg och 
barnen får välja vilka färger de vill ha på dem. Pedagogen uppmärksammar varje barn när de 
räknar sina knappar, blir det fel antal uppmanas de att räkna dem igen. Barnen paras ihop två 
och två som de sitter och pedagogen ger dem i uppgift att bygga något högt med de 
gemensamma ”matteknapparna”. Ett barn frågar ”får man bygga hur man vill?” Den andra 
pedagogen svarar att ”ja det får man”.  Barnen berättar sedan vad de byggt och därefter får de 
lägga ut knapparna, färgvis, i rader. Pedagogen som leder aktiviteten frågar vilken rad som är 
längst och vilken som är kortast varvid barnen svarar spontant. Sedan ber hon olika barn 
komma fram och räkna hur många knappar det är i de olika raderna.

Namnlappar
Pedagogen som leder samlingen ber barnen plocka fram sina namnlappar och uppmanar dem 
att sitta kvar på sina platser i ringen då de bara ska ta fram lapparna och inte lägga dem i 
mitten av cirkeln. Barnen lägger fram lapparna i mitten i alla fall varvid pedagogen säger ”nej 
jag sa bara att ni skulle ta fram dem”. Hon säger sedan att de ska få arbeta i olika grupper med 
namnlapparna, att de får arbeta ihop precis som de vill och att de ska få en varsin uppgift av 
henne. Strax därefter säger hon istället att barnen ska få en uppgift att lösa tillsammans. En 
pojke säger att han vill vara med en kompis. Pedagogen säger då ”nej nu förstod inte du mig 
jag säger att ni ska få en uppgift att lösa tillsammans och då menas det inte bara med han, utan 
då menas det med alla barnen”. Hon säger sedan att barnen ska bygga ihop namnlapparna och 
visar med fingrarna hur många som ska sitta ihop. Barnen uppmanas att samtala med varandra 
och åter sätta sig på sina platser då de är klara. Pedagogen frågar hela gruppen om de tycker 
att det ser bra ut, ”är det två och två i varje grupp?” Proceduren upprepas genom att antalet 
namnlappar i grupperna hela tiden ökar. Först ska lapparna ligga två och två för att sedan 
ligga tre och tre osv. 

Känselknappar
Pedagogen tar fram ”känselknapparna” där de olika känslouttrycken glad, arg, ledsen och 
förvånad ritats upp. Hon visar knapparna för barnen och de får tillsammans svara vad för 
uttryck de olika knapparna visar. Pedagogen lägger ut knapparna på golvet och berättar att 
hon vill att barnen ska ta en knapp som visar hur de kände sig när de gick till förskolan på 
morgonen och att de ska få berätta varför de kände sig så. Hon låter barnet till vänster om 
henne börja berätta och de fortsätter sedan ringen runt. Pedagogen ger respons och bekräftar 
det barnen säger genom att upprepa och ställa följdfrågor till det som sägs.
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Lek – gumman eller gubben i kojan
En pedagog berättar att de ska leka en lek och förklarar att de ska lägga ett täcke över ett barn 
och att de andra ska försöka säga vem som är under täcket. Ett barn börjar samtidigt berätta, i 
mun på henne, och blir då tystad med den utsträckta handen som betyder stopp. Pedagogen
frågar barnen om de kommer ihåg leken. Den andra pedagogen berättar att barnen dock ser 
vem som gömmer sig under täcket och att leken mest handlar om att få prova att gömma sig. 
Barnen och pedagogerna ställer sig i en ring och börjar leka ”gumman eller gubben i kojan”. 
Pedagogerna frågar vem som vill börja gömma sig under täcket och flera barn svarar ”jag”. 
En av pedagogerna säger att en flicka var först med att svara så hon får börja. De frågar, efter 
att de sjungit och gått runt i ring kring det första barnet, vem som ska göra nästa gång. Även 
här ropar många barn ”jag”. En av pedagogerna påpekar att alla som vill får göra. När leken 
börjar närma sig sitt slut frågar ett barn om de inte kan leka en annan lek. Pedagogen säger då 
”men nu har vi lek så länge och nu vill jag höra först om det är någon som vill vara i kojan 
som inte har varit i kojan” Den andra pedagogen säger ”men vet du va /…/ kan vi inte leka 
den leken en annan dag? Vi kan leka den imorgon.” Innan leken avslutas ser pedagogerna till 
att samtliga barn blivit tillfrågade om de vill ligga i mitten under täcket. Detta genom att de 
frågar barnen om det är någon som inte har gömt sig under täcket men som vill göra det. De 
räknar även upp barnens namn och minns därigenom, med barnens hjälp, vilka barn som gömt 
sig och vilka som sagt att de inte vill. På så sätt ser de om det är något barn som inte blivit 
tillfrågat.

5.3.3 Sammanfattning observation
Vi har valt att här sammanfatta och lyfta fram det som vi anser är betydande i 
huvudaktiviteterna för studien då vårt syfte inte är att jämföra förskolorna med varandra. I
stället vill vi studera hur mycket inflytande barnen får i varje aktivitet i förhållande till hur 
mycket pedagogerna styr dem. Vi ger även en bild över hur vi uppfattar att pedagogerna 
arbetar med barnens inflytande.

Enligt våra tolkningar är samtliga aktiviteter i samlingarna på Alen och Björken mer eller 
mindre styrda av pedagogerna och barnens inflytande är beroende av hur pass styrda 
aktiviteterna är, se tabell 1 nedan. I aktiviteterna som är mer styrda av pedagogerna, t.ex. 
almanackan, namnlappar och efternamn blir barnen delaktiga genom att de får svara på frågor 
samt utföra olika moment utifrån pedagogernas direktiv. I aktiviteter som är mindre styrda av 
pedagogerna t.ex. då de har sång samt då barnen berättar för varandra och för pedagogerna 
vad de gjort på förmiddagen ges barnen mer inflytande. Barnen får i dessa aktiviteter vara 
med och påverka innehållet i aktiviteten genom att själva berätta om saker som för dem är 
relevanta, utveckla sina egna teorier, göra egna val och gemensamt önska sånger. I 
aktivitetsvalet på Björken menar vi att barnen har som mest inflytande, då de där i stort sett 
själva får välja vad de vill göra.

Gemensamt för samtliga pedagoger är att de oftast uppmärksammar barnen då de säger 
någonting eller kommer med förslag genom att bekräfta det som sägs. Ibland följer 
pedagogerna även upp barnens kommentarer med följdfrågor.  Pedagogerna tillrättavisar 
barnen genom att belysa varför det kan vara mindre bra att t.ex. prata när en kompis har ordet. 
De tycks undvika att säga ”nej sluta”. För att göra barnen uppmärksamma varierar istället 
pedagogerna sitt röstläge och på Björken använder sig även en av pedagogerna av en trumma
för att fånga upp barnen när de ska sjunga.
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Tabell 1 Samtliga aktiviteterna, inordnade efter graden av styrning från pedagogerna samt hur
mycket inflytande barnen har i dem.

: Pedagogen styr ramen för aktiviteten samt innehållet själv (grön färg)
: Pedagogen styr ramen för aktiviteten men låter barnen göra vissa val utifrån färdiggjorda alternativ     

t.ex. att barnen får välja vilken färg de vill ha på matteknapparna (turkos färg)
: Pedagogen styr ramen för aktiviteten, t.ex. sång och barnen ges utrymmet att påverka och 

uttrycka sina åsikter och önskningar om vad aktiviteten ska innehålla (grå färg)
: Pedagogen styr tidpunkten för aktivitetsvalet men låter barnen välja vad de vill göra (vit färg)

De aktiviteter vi klassar som mest styrda, det gröna fältet, menar vi helt och hållet styrs av 
pedagogerna. Här agerar barnen i stort sett endast utifrån pedagogernas direktiv och de ges 
inga möjligheter att ändra aktiviteterna eller att göra val inom dem förutom vad gällande om 
de vill delta aktivt eller inte. Då pedagogerna talar om vad barnen ska göra och avgör vem 
som ska göra vad menar vi att barnens inflytande blir mycket begränsat.

De aktiviteter vi placerat i det turkosa fältet anser vi är av sådant slag att pedagogerna styr 
men låter barnen vara med och göra vissa val. De består i att pedagogerna styr valet av 
aktivitet samt över olika delar i denna. Pedagogerna ger barnen möjligheter att själva påverka 
vissa inslag och handla efter eget initiativ. Jämfört med aktiviteterna där pedagogerna styr allt 
är inflytandet större men barnens initiativtaganden är begränsade av pedagogernas fastställda 
ramar.

Aktiviteterna vi valt att placera i det grå fältet innebär att pedagogerna väljer aktivitet eller 
ämne samtidigt som barnen har stora möjligheter att uttrycka funderingar, åsikter, teorier och 
önskningar. Pedagogerna avgör dock i vissa av dessa aktiviteter som t.ex. i sången huruvida 
alla önskningar kan tas tillvara vid det exakta tillfället eller om de bör sparas till ett annat 
tillfälle. Inflytandet menar vi här blir mindre begränsat än i de två första fälten då barnen har 
en större möjlighet att påverka aktivitetens innehåll. 

I aktiviteten vi valt att placera i det vita fältet ger pedagogerna endast barnen förslag på 
aktiviteter som de kan göra efter samlingen. Pedagogerna vill med sina förslag inspirera 
barnen för att sedan låta dem fritt välja vad de vill göra. Vi anser att barnen har stort 
inflytande i dessa val som inte är begränsade.

Barns inflytande → Mer 
begränsat

Begränsat Mindre 
begränsat

Minst 
begränsat

Almanacka X
Namnlappar X
Efternamn X
Lek – gumman eller 
gubben i kojan

X

Bokstavsplaneten X
Känselknappar X
Matteknappar X
Aktivitetsval, Alen X
Sång X
Barnen får berätta 
om aktivitetsvalen

X

Fågel och skuggan X
Aktivitetsval, Björken X
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6 Resultatdiskussion
I denna del av arbetet diskuteras resultatet och relateras till den tidigare forskningen i 
bakgrunden under olika rubriker där frågeställningarna behandlas. Därefter följer slutsatsen
samt en diskussion av denna. Slutligen avrundas resultatdiskussionen med förslag på vidare 
forskning följt av ett slutord. Avsnittet inleds med en metodreflektion där det resoneras kring 
svagheter med de använda metoderna.

Syftet med denna studie var att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i 
förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till 
inflytande.

Utifrån detta syfte ställde vi oss följande frågor:
 Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat?
 Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns 

inflytande?
 Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? 
 Hur tar pedagogerna tillvara på barns uttryck och intressen i samlingen?

Begreppet inflytande definieras i detta examensarbete som att barnen redan från början ska få 
vara med och påverka det som sker i verksamheten. 

6.1 Metodreflektion
I vår empiriska undersökning valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer samt 
icke-deltagande och ostrukturerade observationer då dessa metoder kompletterar varandra 
samt för att få ett innehållsrikt material (Bryman, 2002; Stukát, 2005). I det stora hela anser vi 
att dessa metoder fungerat bra då vi fått ett fylligt resultat. Dock menar vi att vår intervjuvana 
till viss del har begränsat oss vad gäller att få så utvecklande svar som möjligt samt att 
verkligen få svar på de frågor som ställts. Vi vill även poängtera att vi är medvetna om att vi 
inte kan dra några generella slutsatser då studien endast innefattar fem deltagare och att 
resultatet som vi fått fram bygger på våra egna tolkningar av det som deltagarna sagt och 
gjort. Vi är också medvetna om att några av pedagogerna blev distraherade av videokameran 
och att deras beteende därmed kan ha påverkats och att feltolkningar mellan oss och 
deltagarna kan ha uppstått som påverkar resultatet. Vad beträffande pedagogernas agerande 
under intervjun och observationen ställer vi oss även undrande till om de agerade som de 
vanligtvis gör. Detta då två av dem frågade om det var något speciellt vi ville att de skulle 
göra i samlingen. Vårt svar var nej men då samtliga pedagoger fick ta del av vårt syfte innan 
undersökningen menar vi att detta kan ha påverkat deras uttalanden och ageranden.

6.2 Diskussion av resultat
Barnsyn
I Reggio Emilias pedagogiska verksamhet har pedagogerna en helhetssyn på barn som 
innebär att alla barn är en egen person samtidigt som samspelet med andra har en betydande 
roll. Pedagogerna erfar barnet som rikt, kompetent och intelligent (Wallin, 1996; Wallin,
2003). Pedagogerna i vår studie ser barn, i likhet med pedagogerna i Reggio Emilia, som 
kompetenta och att de, även om inte samtliga pedagoger uttrycker det i klartext, menar att 
barn klarar av mycket redan från det att de är små. Utifrån våra observationer menar vi att 
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pedagogernas barnsyn visar sig i samtliga aktiviteter i samlingarna då pedagogerna utmanar 
barnen utifrån deras erfarenheter. Detta genom att barnen, t.ex. då de arbetar med
matteknappar, får utföra olika övningar utifrån pedagogens direktiv och finna egna lösningar 
på problemen.

Då det gäller inflytande uppfattar vi, efter intervjuerna med pedagogerna, att de menar att 
deras arbete inspirerat av Reggio Emilia har medfört en förändrad syn på vad inflytande 
innebär för dem. De tycks med begreppet inflytande avse att barnen ska få vara med och göra 
val samt påverka det som sker i verksamheten. En av pedagogerna anser att barnen nu, 
jämfört med tidigare arbetssätt, får inflytande genom att de arbetar Reggio Emiliainspirerat 
vilket hon tycks mena beror av den nuvarande, nya barnsynen. Detta kan vi relatera till att 
daghemmen i Reggio Emilia byggdes med grundtanken om ett demokratiskt samhälle där 
invånarna ville att barnen skulle ha samma rätt som vuxna till inflytande över sin utveckling
(Gedin & Sjöblom, 1995; Wallin, 1996). Enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) betraktas varje 
barn i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet som ett subjekt med något viktigt att säga och 
utgångspunkten för verksamheten är att utgå från varje individ. I samlingarna som observerats 
har vi dock inte lagt märke till att pedagogerna utgår från varje individ då samtliga aktiviteter 
riktas till hela barngruppen. I stället blir barnen här objekt då de agerar utifrån det 
pedagogerna bestämmer att de ska göra. 
På Björken berättar pedagogerna att de diskuterat och arbetat aktivt med barns inflytande i ca 
ett år. Detta medan de på Alen inte diskuterat begreppet alls. Under intervjuerna noterade vi
att pedagogerna som arbetar aktivt med inflytande samt arbetat en längre tid inspirerade av 
Reggio Emilia hade lättare att tala om barns inflytande och om de frågor som handlade om 
Reggio Emilia. När vi jämför det pedagogerna berättar, vad beträffande barns inflytande i 
samlingen, med det vi observerat har vi dock inte märkt att pedagogernas ord omsätts till 
handling i samma grad. När två pedagoger på Alen fick information om syftet med studien 
började de fundera och diskutera med övriga pedagoger om barnen verkligen har inflytande 
hos dem. Utifrån dessa pedagogers reaktioner ställer vi oss frågande till huruvida de kan sägas 
vara inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi när det rör sig om barns inflytande. 
Detta då de inte reflekterat över hur och om begreppet visar sig i deras verksamhet tidigare.

Arbetet med inflytande
När pedagogerna talar om sitt arbetssätt generellt berättar de att de först planerar och 
bestämmer det övergripande för arbetet för att därefter lyssna till barnen och ta reda på vad de 
önskar att göra inom ämnet, vilket de tycks mena innebär att barnen kommer i centrum. Då 
det gäller samlingarna tolkar vi det som att pedagogerna menar att barnen ibland har 
inflytande och då i situationer där pedagogerna inbjuder till detta. På både Alen och Björken 
ger pedagogerna exempel på aktiviteter i samlingen där de uttrycker att barnen delvis har 
inflytande, vilka bl.a. är bokstavplaneten, sång, lek, matteknappar, aktivitetsval samt vid 
diskussionsfrågor som t.ex. ”fågeln och skuggan”. Genom våra observationer konstaterar vi, i 
likhet med det som pedagogerna uttalar, att det är pedagogerna som planerat ramarna för 
samtliga aktiviteter. Vi menar även att allt inom aktiviteterna är relativt styrt av pedagogerna 
och att barnens inflytande varierar i förhållande till det. Studerar vi tabellen i resultatdelen, 
som beskriver hur vi klassificerat de olika aktiviteterna i samlingarna vad gällande 
pedagogernas styrning och barnens inflytande, och jämför detta med de aktiviteter som 
pedagogerna själva verkar mena innebär att barnen får inflytande över, kan vi konstatera att 
våra och pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt. I tabellen har vi exempelvis placerat lek i 
det fält som innebär att aktiviteten är helt styrd av pedagogen och barnens inflytande är 
begränsat. Detta medan pedagogerna själva generellt anser att barnen har inflytande i lek. Vår 
uppfattning grundar sig i att leken redan är bestämd av pedagogerna i förväg. Enligt Björklid 



38

(1985) övar sig barnen i leken omedvetet i att samspela med andra människor och ta andra 
individers perspektiv i beaktande. Detta då det i leken blir möjligt att, i förhållande och med 
hänsyn till övriga deltagare, utöva inflytande och utveckla sin förmåga till att ta ansvar för de 
egna handlingarna. Björklid menar att detta kan betraktas i förhållande till att pedagoger ofta 
underskattar barnens förmåga att kunna ta egna initiativ och agera i gemenskap med andra.
Att barnen i den aktuella leken vi observerat endast får välja om de vill gömma sig under 
filten eller inte menar vi är ett begränsat inflytande och vår åsikt är att pedagogerna i denna 
situation inte tar hänsyn till de kompetenta barnen. Här bör vi tillägga att vi bara observerat en 
lek under samlingarna och det är ”gumman eller gubben i kojan”. Hur det går till då 
barngruppen med pedagoger annars leker är inget vi kan uttala oss om och något vi vill belysa 
är att pedagogernas uttalanden inte specifikt gällde denna lek. När det gäller bokstavsplaneten 
och matteknappar har vi klassificerat dem som aktiviteter där barnen får göra vissa val utifrån
det som pedagogerna tillåter. Vi menar här, liksom vid leken, att barnens inflytande vid dessa 
aktiviteter är begränsat även om det här blir fler tillfällen då barnen får göra val. Exempel på 
val i de ovan nämnda aktiviteterna som barnen får göra är att de i bokstavsplaneten får säga 
alla F-ord de kommer på samt att de vid matteknapparna får välja färger och hur de vill bygga 
något högt. 

Selberg (1999) och Arnér och Tellgren (2006) visar i sina studier att barn oftast får vara med 
och påverka och ta ansvar i situationer som av pedagogerna uppfattas som mindre viktiga,
något vi även anser kommer fram i vår studie. Utifrån intervjuer och observationer är vår 
tolkning att samlingarna styrs av pedagogerna och att barnen har begränsat inflytande. De val 
som barnen får göra grundar sig ofta i att de får välja mellan förutbestämda alternativ av 
pedagogerna och är av sådant slag att de inte påverkar aktiviteternas helhet. I de situationer då 
det är barnens berättelser, funderingar och teorier kring det som sker som är det centrala är det 
fortfarande inom ramen för det aktuella ämnet. Ett exempel på en sådan situation är samlingen 
då pedagogen låter barnen berätta om aktivitetsvalen. Här får barnen tala fritt då de har ordet 
med den begränsningen att det ska handla om vad de gjort på förmiddagen. I intervjuerna 
tolkar vi det som att barnen även får tala om något annat än aktivitetsvalen om de vill men då 
vi observerat en samling där denna aktivitet ingått kunde vi konstatera att pedagogen endast 
frågade om det barnen gjort på förmiddagen. Det ovan nämnda överensstämmer med det 
Ekström (2007) kommer fram till i sin studie som handlar om att samlingen är en mycket 
styrd aktivitet av pedagogerna. Där visar det sig att barnen får lite inflytande så länge de håller 
sig inom gränser för det som är bestämt och att de har möjlighet att uttrycka sig om det är 
relevant för dagens tema. Även Emilson (2007) kommer i sin studie fram till att det är 
pedagogerna som är huvudpersoner i samlingen. De styr och kommunicerar och de avgör vad 
och hur något ska göras. Barnens möjligheter till inflytande är små och de gånger det är 
möjligt handlar det om att välja mellan olika alternativ som pedagogerna förutbestämt (a.a.). 
Noddings (2005) hävdar att relationen barn-pedagog är avgörande för hur styrd verksamheten 
blir. Genom att pedagogerna lyssnar och kommunicerar med barnen vinner de deras tillit och 
det är betydelsefullt för barnen, då kommunikationen bidrar till att pedagogen får en ökad 
insikt i barnens intressen och behov och kan utgå från dessa. Vi tyder det som att 
kommunikationen är ett av de mest centrala redskapen i arbetet för de pedagoger vi intervjuat 
då samtliga uttalar sig om detta. Vi menar dock att det Noddings uttrycker inte speglar sig i 
arbetet för deltagarna i de samlingar vi observerat även om pedagogerna verkar anse att
kommunikationen är grundläggande. Genom de samtal som förs med och sinsemellan barnen 
får pedagogerna tillgång till barnens intressen i samlingarna. Vid de tillfällen vi observerat 
upplever vi emellertid att pedagogerna endast vid ett fåtal tillfällen gör något mer av det. Vår 
uppfattning är att om kommunikationen är så pass betydelsefull som pedagogerna ger uttryck 
för borde det också visa sig mer tydligt. 
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Förutom samlingen där pedagogen låter barnen berätta om aktivitetsvalen har vi även 
observerat andra aktiviteter där vi tolkar det som att barnen är utgångspunkter för hela 
aktiviteten. Detta då deras teorier, om hur saker och ting fungerar och varför det blir som det 
blir, samt val är det centrala och pedagogernas roll är att utmana och inspirera. Exempel på 
sådana aktiviteter är ”fågeln och skuggan” på Alen samt aktivitetsvalen på Björken. I sin 
studie bedömer Danell (2006) att barn ges möjlighet till en viss form av inflytande då de får 
välja mellan färdiggjorda alternativ från pedagogerna som bevakar ramarna för inflytandet. 
Om vi jämför Alens och Björkens aktivitetsval hävdar vi att Alens tillvägagångssätt stämmer 
väl överens med det som Danell konstaterar då pedagogerna lägger fram alternativ vilka 
barnen får välja bland. Detta medan barnen på Björken istället har relativt fria händer att välja 
vad de vill göra i och med att pedagogerna ger förslag men inga fastställda alternativ. Barn får 
enligt Arnér och Tellgren (2006) svårt att utveckla en förståelse för hur omfattande deras 
inflytande kan vara då pedagogerna ofta lägger fram färdiga alternativ till dem. Detta då 
alternativen gör att barnen inte vänjer sig vid att ha ett riktigt ansvar för sitt inflytande. Vad 
beträffande aktivitetsvalen är vår uppfattning den att barnen på Björken får möjlighet att öva 
på att ta ansvar och göra egna val medan barnen på Alen är begränsade till alternativen.
Samtliga pedagoger tycks mena att barnen i aktivitetsvalen har inflytande, vilket vi delvis kan 
hålla med om då inflytandet vid dessa val tydligt synliggörs på olika sätt. Dock anser vi att 
aktivitetsvalen inte egentligen är en aktivitet som huvudsakligen kan kopplas till samlingen då 
själva aktiviteterna är något som sker efteråt. 

Utifrån intervjuerna med pedagogerna uppfattar vi det som att en förklaring till varför några 
aktiviteter är så pass styrda är att pedagogerna vill se hur barnen löser sina uppgifter. Två av 
pedagogerna poängterar också att förskolan har en fostransroll och därmed kan inte barnen få 
bestämma allt. Genom observationerna har vi uppfattat att barnen ska få lära sig att ta ansvar 
och visa hänsyn till sina kamrater genom att de får vänta på sin tur och tala en i taget. Vi vill 
poängtera att barns inflytande för oss inte innebär att barnen ska få bestämma allt som sker i 
verksamheten. I läroplan för förskolan (Lpfö 98) beskrivs målet för arbetet med inflytande så 
här ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 
och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”(Lärarens handbok, 2004, s. 32). 
Utifrån det som beskrivs i Lpfö 98 menar vi att inflytandet måste anpassas till barnens nivå 
och för vad de är mogna att ta ansvar för. Detta kan vi relatera till orden i en rapport från 
Tham (1998) som handlar om att barns inflytande inte innebär att vuxna ska lämna över hela 
ansvaret för vad som ska ske till barnen. I stället bör barnen tillåtas att vara med och påverka i 
beslutstagandet genom ett samspel mellan barn och pedagoger.

Att ta tillvara på barns uttryck och intressen i samlingen
Då det handlar om hur pedagogerna tar tillvara barnens idéer i samlingen tyder vi det som att 
de på Björken anser sig göra det genom att de fångar upp barnens idéer, diskuterar dem 
sinsemellan och ibland tar tillbaka dem till barnen för att höra vad de vill. Får pedagogerna 
vid dessa tillfällen ingen tydlig respons från barnen tolkar vi det som att de gör det de själva 
anser vara det bästa alternativet. Då det handlar om att varje barn ska få göra sin röst hörd är 
vår uppfattning att pedagogerna hejdar de barn som tar för sig mer för att på så sätt släppa 
fram de andra barnen. Samtliga pedagoger menar också att de barn som inte vill eller vågar 
delge sina åsikter inte behöver göra det. Några av pedagogerna hävdar att de tystare barnen 
inte får samma inflytande i samlingen men att de kan vara med och påverka vid andra 
tillfällen och en pedagog betonar att de inte kan tvinga något barn att göra något det inte vill. 
Pedagogerna på Alen låter alla barn få öva på att tala och synas då de t.ex. får berätta inför 
sina kamrater vad de gjort under aktivitetsvalen. Barnen får själva välja hur mycket de vill 
berätta och pedagogen hjälper dem genom att ställa frågor. Detta kan vi relatera till Wallin 
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(1996; 2003) då hon förklarar att pedagogerna i Reggio Emilia med demokrati inte menar att 
alla barn behöver göra samma sak men att alla ska få synas och göra sin röst hörd. Björklid 
(1985) belyser att det måste finnas ett uttalat samspel mellan barn och mellan barn och 
pedagoger för att barnen ska kunna få ett så kallat medinflytande. Medinflytande betyder för 
pedagogerna i Björklids studie att de lyssnar på barnen samt tar tillvara på och diskuterar 
deras idéer för att se om och hur det går att genomföra. Vad beträffande medinflytande menar 
vi att barnen på Björken får det då pedagogerna fångar upp deras idéer, diskuterar dem 
sinsemellan för att sedan ta tillbaka dem till barnen för att höra efter vad de vill göra. På så 
sätt kommer barn och pedagoger tillsammans fram till ett gemensamt beslut. Då vi inte har 
iakttagit detta i de studerade samlingarna kan vi dock endast utgå från det pedagogerna talar 
om och vår tolkning är att det allt som oftast är pedagogerna som styr det som sker i slutänden 
och därigenom tar vuxenperspektivet över. 

Genom intervjuerna uppfattar vi det som att vissa samlingar avsätts helt åt barnen på båda 
förskoleavdelningarna. På Alen kan det vara ett barn som leder samlingen och på Björken kan 
de ägna ett helt tillfälle åt att barnen får berätta och visa saker för varandra. På Alen berättar 
en av pedagogerna att barnen från början får vara med och bestämma vad som ska göras de 
gånger samlingen inte är planerad medan en pedagog på Björken menar att de där ännu inte 
kommit så långt i sitt arbete. På Björken tycks de dock anse att de, trots att de nämner 
speciella aktiviteter där barnen har inflytande, alltid lämnar utrymme till barnen att påverka 
samlingen då planeringen aldrig är helt och hållet bestämd. Vår uppfattning utifrån det 
observationsmaterial vi fördjupat oss i är emellertid att vi inte finner detta utrymme i någon 
högre grad samt att vi heller inte har tagit del av någon samling som letts av barnen på någon 
av avdelningarna. Först i fruktstunden på Björken menar vi att barnens utrymme att påverka 
blir tydligare då de där får tala spontant. Detta även om det också under samlingens gång 
uppstår situationer där de självmant får berätta om det de vill. Ekström (2007) hävdar att det 
är först i slutet av samlingen som barnen har störst möjligheter att påverka det som sker vilket 
vi relaterar till fruktstunden samt till att en av pedagogerna uttrycker att pedagogerna, de 
dagar som samlingen kan förlängas, tar tillvara på barnens önskningar. Två av pedagogerna 
belyser också att aktiviteter som de inte hinner med vid det aktuella tillfället skjuts upp till 
nästa gång.

Tre av pedagogerna i vår studie hävdar att de brukar frångå sin planering när barnen kommer 
med egna förslag medan två upplever att det kan vara svårt. Utifrån våra observationer är vår 
tolkning den att pedagogerna inte frångår sin planering vid något tillfälle. Dock har barnen 
heller inte kommit med några önskemål under de tillfällen vi studerat. I Arnér (2006) 
framkommer ett resultat som visar att då pedagogernas inställning till barnens idéer och 
initiativtaganden blir mer öppet ökar barnens aktivitet och uppfinningsrikedom och ett större 
lugn infinner sig i barngruppen. Barn vill göra saker som för dem och andra personer i 
omgivningen är meningsfulla. Även om inte vi har upptäckt att pedagogerna brutit sin 
planering någon gång menar vi att barnen ändå får inflytande i några aktiviteter. Ett exempel 
är ”fågeln och skuggan” där pedagogen uppmuntrar barnen att framföra teorier, bl.a. om hur 
fågelns skugga uppstår. Pedagogen bjuder här in barnen till att ha inflytande över aktiviteten
och dennes agerande stämmer väl överens med Arnérs beskrivning över hur pedagogens 
entusiasm och intresse kan stimulera barnen till ökad aktivitet. Ju mer positiv respons barnen 
får av pedagogen desto mer idéer kommer de med.

Pedagogerna är alla tveksamma till om det är enklare att låta barnen vara med och påverka i 
vissa aktiviteter. En pedagog menar att det kan bero av vad som är planerat men nämner sedan 
att sång och lek är mindre komplicerade aktiviteter att låta barnen vara med och bestämma i, 
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vilket även två andra pedagoger talar om. Vår uppfattning är emellertid den att pedagogerna 
inte ger barnen det inflytande de talar om i sången och leken under de samlingar som vi 
observerat. Som exempel har de på Björken en inplanerad sångstund vid varje samling där 
barnen får önska sånger. Vid de flesta av dessa sångstunder är det ändå pedagogen som leder 
denna aktivitet som avgör vilka sånger som ska sjungas och ofta är det de sånger hon planerat 
för som sjungs först även om barnen kommer med andra önskemål. Detta relaterar vi till 
Arnér och Tellgren (2006) som anser att relationen mellan barn och pedagoger ofta 
överskuggas av pedagogernas språk, både i den gemensamma dialogen och i aktiviteter och 
att barn inte kan påverka det som pedagogerna redan bestämt. Den lek vi tagit del av innebär 
även den att pedagogerna bestämmer det mesta. Vi beskriver leken närmare under rubriken 
barnperspektiv – vuxenperspektiv.

I stort är vår uppfattning utifrån observationerna att pedagogerna genom sitt agerande redan i 
början av samlingarna visar att barnens inflytande kommer att bli begränsat. Detta då de 
själva planerat innehållet samt att de även på en av förskolorna ger barnen bestämda 
sittplatser. Med utgångspunkt i det ovan nämnda tolkar vi det som att barnen får relativt få 
möjligheter till att utöva medinflytande då vi upplever att vår studie visar att de flesta 
aktiviteterna inte är planerade utifrån barnens intressen och önskemål.  

Barnperspektiv  - vuxenperspektiv
Arnér och Tellgren (2006) menar att pedagoger anser sig försöka förstå barnen genom ett 
barnperspektiv då de sätter barnen i centrum. Genom att skapa en förståelse för barnen 
handlar pedagogerna utifrån det de anser vara det bästa. Många gånger är det dock de deras 
egna intressen som blir avgörande för förståelsen av barnen vilket innebär att 
vuxenperspektivet tar över (a.a.). Att barn får inflytande utifrån de vuxnas tolkningar av vad 
barnen vill är en vanlig företeelse enligt Utbildningsdepartementet (DS 2003:46). Det som 
Arnér och Tellgren talar om och det som framkommer i Utbildningsdepartementets rapport
kan vi knyta an till samlingarna vi observerat där vi tolkar att pedagogerna många gånger 
frångår barnperspektivet för att i stället inta ett vuxenperspektiv i de aktiviteter som utspelar 
sig. Ett exempel menar vi är när de på Björken leker ”Gumman eller gubben i kojan”. 
Pedagogerna väljer där en lek som de tycks tro att barnen vill leka då gruppen lekt den 
tidigare. Barnen blir aldrig tillfrågade om de vill leka leken och ges heller inga möjligheter att 
komma med andra idéer. Då leken närmar sig sitt slut och ett barn kommer med ett förslag på 
en annan lek påpekar en av pedagogerna att de redan lekt tillräckligt länge och leken sparas 
därmed till ett annat tillfälle. Många meningsfulla initiativtaganden från barn, hävdar Arnér 
och Tellgren (2006), hindras av pedagogerna då de anser att aktiviteten inte passar för 
tillfället. I den aktuella leken uppfattar vi det som att pedagogerna styrs av sin planering då 
de, kanske omedvetet, hindrar barnets spontana önskningar för att istället göra det som är 
inplanerat för dagen. Liknande situationer har vi observerat vid de tillfällen barngruppen har 
sångstund. Barnen har där önskat sånger varvid pedagogerna endast valt att fullfölja några 
förslag. Detta är något Arnér (2006) belyser då hon beskriver hur pedagoger ofta hänvisar till 
det som är bestämt utan att tänka igenom sitt beslut. Ekström (2007) menar att det kompetenta 
barnet förbises när barnens erfarenheter och intressen inte uppmärksammas i planeringen och 
genomförandet av samlingen då pedagogernas strävan är att hinna med de för dagen redan 
bestämda aktiviteterna. Även Arnér (2006) talar om i sin studie om att tidsbrist är en vanlig 
orsak till att barnen inte får vara med och påverka i förskolan. Vi uppfattar att pedagogerna 
väljer att avbryta lek och sång på grund av att de vill hinna med det som planerats. Vår åsikt 
är dock att pedagogerna i stället skulle kunna följa upp fler förslag. Vi är medvetna om att det 
ibland kan vara svårt att hinna med allt som barnen önskar men vi ställer oss också frågan om 
de aktivitetsval, som barnen har efter samlingen, alla gånger kan ses som så viktiga att det inte 
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är möjligt att leka och sjunga lite längre. Detta relaterar vi till att Arnér och Tellgren (2006) 
poängterar att det, i förhållande till barns inflytande, är betydelsefullt att tänka på om det 
främjar barnens motivation och sysselsättningsgrad. Enligt Arnér (2006) hindras ofta barns 
meningsskapande av att pedagogerna handlar utefter det som är bestämt utan att egentligen 
tänka efter varför. Vår uppfattning i förhållande till det som författarna säger är att barnens 
initiativtaganden i leken och sången till viss del hämmas av pedagogerna.

I Utbildningsdepartementets rapport (DS 2003:46) står att läsa att för att barnen ska kunna ha 
inflytande i verksamheten är det en förutsättning att pedagogerna sätter sig in i ett 
barnperspektiv och inte endast utgår ifrån det de tror att barnen tycker och tänker. 
Pedagogerna ska utifrån barns idéer skapa motiverande och utmanande sysselsättningar för 
barnen. Vi menar att vi i vårt empiriska material både funnit situationer där pedagogerna 
agerar subjekt och situationer där de strävar efter att uppnå jämställd kommunikation med 
barnen, något Emilson (2007) talar om. Emilson visar i sin studie att det finns ett nära 
samband mellan pedagogers attityder och avsikter i fråga om att komma nära barns perspektiv 
och livsvärld i förhållande till barns möjligheter att göra egna val och ta initiativ. Exempel på 
när pedagogerna i vår studie är styrande subjekt menar vi är i aktiviteter som almanacka, 
efternamn och namnlappar. I t.ex. almanackan uppfattar vi att pedagogerna inte utgår från 
barnens intressen. Även om det är viktigt att barnen får möjlighet att skapa sig en inblick i vad 
år, månader och veckodagar innebär anser vi att pedagogerna måste kunna göra aktiviteten på 
ett sätt som motiverar barnen mer, dvs. att utgå från ett barnperspektiv. Selberg (1999) anser 
att barnens möjligheter till inflytande är små i situationer där pedagogen är den person som, 
utifrån enbart egna motiv, lägger fram vad som ska göras och hur. Det är pedagogens 
intressen som styr vilket kan leda till att det inte känns relevant för barnen. Vad gäller att inta 
ett barnperspektiv uppfattar vi att pedagogerna gör det i några situationer, exempelvis i 
känselknapparna, då barnen får berätta om aktivitetsvalen samt ”fågeln och skuggan”. Detta 
är exempel på situationer där pedagogen strävar efter en jämlik dialog med barnen. Det tyder 
på att pedagogerna i dessa aktiviteter intar ett barnperspektiv då de frågar barnen frågor och 
bekräftar deras svar utan att ge svaren en annan mening. Även i de spontana diskussionerna 
anser vi att pedagogerna intar ett barnperspektiv då de lyssnar på barnen och uppmärksammar 
det de vill berätta.

Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas arbete med inflytande
Vi förstår det som att förskoleavdelningarna där vi utfört vår empiriska undersökning på 
många sätt blivit inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är då främst genom 
intervjuerna när pedagogerna talar om sitt arbete generellt som vi finner många likheter. På 
daghemmen i Reggio Emilia menar pedagogerna att miljön är föränderlig samt att 
pedagogiska diskussioner, dialoger om barn och tillägnandet av kunskap samt reflektioner är 
centralt för att föra arbetet framåt (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Författarna anser även att 
utgångspunkten för att alla ska kunna medverka och utöva inflytande i verksamheten är att 
pedagogerna lyssnar på barnen och kollegorna. Detta är något vi uppfattar att pedagogerna i 
studien anser sig göra då de beskriver att de på planeringsmöten och i diskussionsgrupper 
ständigt samtalar och reflekterar över sina arbetssätt. Att ha olika åsikter är inget pedagogerna 
ser som negativt utan i stället tycks de mena att det är genom att diskutera som arbetet 
utvecklas. Även barnens åsikter tas tillvara då pedagogerna bl.a. försöker fånga upp det som 
barnen är intresserade av genom att lyssna på det de berättar och lyssna på samtalen de för 
sinsemellan. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) anser att dokumentationen är ett verktyg som 
hjälper bl.a. pedagoger och barn att reflektera över vad som händer i verksamheten och hur de 
kan gå vidare. En av pedagogerna i vår studie anser att dokumentationen har en stark 
betydelse för barnens inflytande. Detta då barnens dialoger kring det som dokumenterats 
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synliggör deras åsikter. Vi uppfattar det också som att miljön är något som 
förskolavdelningarna arbetar mycket med och en av pedagogerna benämner den som ”den 
tredje pedagogen”, vilket även pedagogerna i Reggio Emilia gör. Vi tolkar det som att 
pedagogerna i studien vill framställa miljön så att barnen blir motiverade att utforska saker 
och finna lösningar något de också strävar efter på daghemmen i Reggio Emilia (Wallin, 
1996).  När pedagogerna i intervjuerna talar om miljöns betydelse tyder vi det som att den 
ständigt förändras utefter den aktuella barngruppens intressen och behov och det som de 
arbetar med. Det är betydelsefullt för barnen att materialet finns väl synligt och lättillgängligt 
så att de fritt kan skapa, vilket Wallin (2003) belyser då hon menar att det åtkomliga
materialet gynnar barnens initiativtaganden till att utforska. 

Då vi reflekterar över hur Reggio Emiliainspirationen inverkar på pedagogernas arbete med 
inflytande tyder vi det som att pedagogerna uppfattar inflytandet som en naturlig del i deras 
arbetssätt. Med hänsyn till hur pedagogerna tycker sig anpassa miljön samt ta tillvara på 
barnens åsikter och intressen håller vi med om att de ger barnen möjligheter till inflytande i 
verksamheterna. Vi vill här åter igen poängtera att vår tolkning endast bygger på det som 
berättats i intervjuerna.  I samlingarna där vi genom våra observationer konstaterat att många 
aktiviteter är styrda av pedagogerna har vi dock svårt att upptäcka detta i någon högre grad. 
Pedagogerna uppmärksammar barnen och ger dem positiv respons på det de gör och säger. 
Emellertid anser vi att aktiviteternas utformning, då de är så pass styrda, begränsar barnens 
inflytande. 

Demokrati 
I förslag till läroplan för förskolan (SOU 1997:157) framgår det att en grundläggande 
utgångspunkt för förskolan är att utveckla egenskaper hos barnen som gör att de klarar av att 
hantera alla de krav ett demokratiskt samhälle kräver av individen. Vi tyder det som att 
pedagogerna i den aktuella studien anser att de arbetar demokratiskt då de lyssnar till barnen 
och låter dem vara med och bestämma ibland. Vår mening är att det pedagogerna påstår 
stämmer väl överens med de observationer vi utfört då vi iakttagit aktiviteter i vilka barnen 
fått bestämma vissa saker t.ex. sånger och aktivitetsval. Vi vill dock understrycka att vi även 
studerat aktiviteter där pedagogerna bestämmer allt som sker, t.ex. almanacka och 
namnlappar.  För att barn ska utvecklas till demokratiska medborgare är det av betydelse att 
de redan i förskolan får vara en del i en demokratisk miljö där de får möjlighet att påverka och 
utöva inflytande (DS 2003:46; Lindahl, 2005). Vi delar författarnas åsikt om vikten av en 
demokratisk fostran i förskolan. Att som barn utifrån ålder och social mognad få ta ansvar 
över sitt agerande och vara med och påverka hävdar vi är en förutsättning för att barnen ska få 
en förståelse för demokrati i förskolan. När vi reflekterar över hur pedagogerna reagerade 
över frågan om hur de ser på Reggio Emilias demokratiska förhållningssätt uppfattar vi det 
som att de tidigare inte har relaterat demokrati till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Samtliga pedagoger började istället tala om hur de själva arbetar med demokrati på sina 
förskolor och frångick därmed syftet med frågan.

Sociokulturellt perspektiv – kommunikation som redskap
För att förstå hur kunskap formas och utvecklas både individuellt och i gemenskap med andra 
ligger fokus inom det sociokulturella perspektivet på det samspel och den kommunikation 
som försiggår människor emellan (Säljö, 2000). Vi tolkar det i vår studie som att 
kommunikationen är det viktigaste redskapet i arbetet för pedagogerna. Genom den får de syn 
på både sig själva och barnen och kan på så sätt reflektera över och utveckla verksamheten. 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar bl.a. att pedagogiska diskussioner och dialoger är 
centralt för att föra arbetet framåt i Reggio Emilia och Abbott och Nutbrown (2005) tar upp 
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att det är betydelsefullt att pedagogerna lyssnar och för dialoger med barnen för att få en 
förståelse för dem. Vår uppfattning är att pedagogerna i flertalet aktiviteter i samlingarna 
strävar efter att få en förståelse för hur barnen resonerar och utvecklar teorier oavsett om 
aktiviteterna är mer eller mindre styrda (a.a.). Genom att föra en dialog med barnet i lek och i 
samspel, genom att tala om det som sker, får barnet ta del av hur andra förstår och beskriver 
det som händer. Att resonera och diskutera om egna erfarenheter med sig själv och med andra 
innebär att vi kan utreda det upplevda (Säljö, 2000). Vi anser att pedagogerna på Alen och 
Björken låter barnen komma till tals och att de försöker utveckla en dialog mellan barn och 
pedagog samt mellan barn och barn. Barnen får också i samlingarna öva på att tala en och en 
samt att lyssna på varandra. De aktiviteter vi menar belyser detta tydligast är ”fågeln och 
skuggan” samt då barnen berättar om aktivitetsvalen. I dessa aktiviteter tolkar vi det som att 
barnen tillsammans får samtala om det upplevda samt att de inspireras av varandra att 
utveckla nya teorier. Dessa aktiviteter är även exempel på situationer där vi uppfattar att 
pedagogerna använder sig av inspirationen från Reggio Emilia som ett redskap för att omsätta 
begreppet inflytande i verksamheten mer än i andra aktiviteter. I sin forskning visar Tudge 
m.fl. (2003) att samtalet mellan barn-pedagog i förskolan är ett av de mest betydelsefulla 
redskapen för barnens lärande och utveckling. Det betyder mer än utnyttjandet av andra 
redskap eller olika speciellt ämnesinriktade aktiviteter och får också en positiv inverkan på 
barnens fortsatta skolgång (a.a.). Pedagogerna som arbetar på Reggio Emilias daghem anser 
att vuxna medhjälpare som ser, lyssnar och utmanar barnen behövs för att de ”rika barnen” 
ska kunna utvecklas (Wallin, 1996; 2003). I våra intervjuer uppger deltagarna att de utforskar 
och lär sig tillsammans med barnen. Detta menar vi att vi kan relatera till det sociokulturella 
perspektivet då pedagogens roll som medhjälpare innebär att dialogen mellan barn och 
pedagog blir ett av de mest väsentliga redskapen för barnens utveckling.

Många forskare som finns med i vår bakgrund hävdar att pedagoger måste inta ett 
barnperspektiv för att barnen ska kunna få inflytande (DS 2003:46; Arnér, 2006; Arnér & 
Tellgren, 2006; Emilson, 2007). Säljö (2000) menar dock att ett barns perspektiv inte alltid 
kan utgöra grunden för undervisningen. Då barnen inte har tidigare erfarenheter av det som 
ska presenteras för dem, oftast gällande abstrakta begrepp, är det ändå nödvändigt att de får 
information om det för att de så småningom ska kunna förstå och ta till sig detta. Då 
pedagogerna i studien talar om att de har en fostransroll samt förklarar att de ibland vill 
genomföra aktiviteter för att se hur barnen löser olika uppgifter, verkar det för oss som att de 
anser att de ibland behöver bortse från barnperspektivet och istället betrakta situationen ur ett 
vuxenperspektiv. Vår uppfattning är att det Säljö talar om är ett rimligt konstaterande för att 
barnen ska komma i kontakt med nya ting. Dock hävdar vi att pedagogerna, då barnen 
presenteras för det nya abstrakta begreppet, likväl måste sätta sig in i hur barnen kan uppfatta 
det nya för att på så sätt förmedla det på en för barnen förstålig nivå. Därmed anser vi att 
pedagogen även här måste inta ett slags barnperspektiv. Ett exempel på detta är enligt oss när 
pedagogerna talar om almanackan med barnen (se mer utförlig förklaring av aktiviteten under 
rubriken barnperspektiv – vuxenperspektiv).

6.3 Vår slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i 
förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till 
inflytande. Utifrån resultatet är vår uppfattning att de Reggio Emiliainspirerade pedagoger vi 
studerat arbetar med barns inflytande genom att de låter barnen vara med och påverka vissa 
aktiviteter samt att de i några aktiviteter ger barnen alternativ att välja mellan. Pedagogerna 
anser att barnen till viss del har inflytande i samlingen men då vi relaterar deras arbetssätt 
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med hur vi definierar begreppet inflytande konstaterar vi att barnens inflytande är mycket 
begränsat. 

6.4 Diskussion av slutsats
Då vi genom vårt resultat fastställt att inflytandet för barnen är begränsat i samlingen ställer vi 
oss frågan om det verkligen är någon skillnad för barns inflytande om pedagogerna arbetar 
Reggio Emiliainspirerat eller inte. Relaterar vi till våra tidigare erfarenheter av den 
traditionella förskolan anser vi att samlingarna där inte skiljer sig nämnvärt mot de samlingar 
vi i denna studie observerat. Med utgångspunkt i dessa två konstateranden  tyder vi det som 
att det inte har någon betydelse för inflytandet om pedagogerna arbetar Reggio 
Emiliainspirerat eller inte. Tar vi dock hänsyn till Adamssons och Svärds (2006) studie, som 
vi nämner i inledningen, där de hävdar att de kunde se en skillnad mellan tre traditionella 
förskolor och tre Reggio Emiliainspirerade förskolor då det gäller barnens inflytande i 
temaarbeten, menar vi att det är orimligt att, endast utifrån dessa två studier och våra egna 
erfarenheter, dra en giltig slutsats.

Pedagogerna i vår studie uttrycker att de låter barnen vara med och påverka och göra val och
att de tar tillvara på alla barns åsikter och önskningar i den utsträckning det är möjligt. Att vi i 
de samlingar vi studerat, inte menar att detta blir synligt relaterar vi till det Wallin (1996) talar 
om vad beträffande svenska förskolor och förskolor i Reggio Emilia. Wallin belyser det 
faktum att, trots att många pedagoger i Sverige talar om att se till hela barnet och försöka 
sträva efter att utgå från barnens tankar och sätta dem i centrum, visar sig inte ordens innebörd 
på samma sätt i praktiken som för pedagogerna i Reggio Emilia (a.a.). I intervjuerna berättar 
pedagogerna om flera tillfällen där barnen brukar få inflytande men som inte berörde 
samlingen specifikt. Vi menar därför att även om vår tolkning av samlingen innebär att 
pedagogerna styr relativt mycket så kan det se annorlunda ut i den övriga verksamheten. Då vi 
inte haft som mål att undersöka andra situationer än samlingen kan vi inte uttala oss mer 
ingående om detta. Att pedagogerna i studien har olika lång erfarenhet av att arbeta Reggio 
Emiliainspirerat anser vi visar sig främst genom hur de uttrycker sig om arbetet och inte alls i 
observationerna. Hur de sedan planerar och genomför samlingarna vid andra tillfällen anser vi 
inte går att bedöma då vi inte observerat tillräckligt många samlingar.

Flertalet forskare som behandlat ämnet barns inflytande visar på att pedagoger ute i 
förskolverksamheterna inte arbetar tillräckligt med detta. Det är även ett resultat som visar sig 
i flera utbildningsinspektioner vi tagit del av, några av dem nämner vi i inledningen. Vårt 
resultat som dock är baserat på en liten undersökning pekar i samma riktning. Utifrån detta 
menar vi att det är betydelsefullt att komma underfund med hur pedagoger kan arbeta med 
barns inflytande så att arbetet kan förbättras. 

6.5 Vidare forskning och slutord
Under studiens gång har våra funderingar lett fram till några förslag på vidare forskning. Ett 
av dem är att göra en studie som utgår från hur barnen själva upplever sitt inflytande i Reggio 
Emiliainspirerade förskolor. Här kan forskaren även göra en jämförelse med traditionella 
förskolor. Ett andra förslag är att studera hur barn skulle kunna få mer inflytande i samlingen 
då forskare talar om att samlingen är en mycket styrd aktivitet på förskolan (se t.ex. Ekström, 
2007). Ett tredje alternativ är att utforska om barnen på Reggio Emiliainspirerade förskolor 
har inflytande i andra situationer än samlingen, t.ex. i estetisk verksamhet, och i så fall hur. 
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Begreppet inflytande valde vi i detta examensarbete att definiera som att barnen redan från 
början ska få vara med och påverka det som sker i verksamheten. Utbildningsdepartementets 
rapport (DS 2003:46) belyses att det är viktigt för barn att få vara med och påverka för att de 
ska må bra och kunna ta till sig kunskap. Barn blir mer självständiga i sitt sökande efter 
kunskap då de har inflytande hävdar Selberg (1999), samt att de bättre kan arbeta och lära 
tillsammans med andra. Vår åsikt är att inflytande är något viktigt att arbeta med redan i 
förskolan för att alla barn ska få möjligheten att göra sin röst hörd och redan här få ta del av 
demokratiska värden. Vi anser att inflytandet ska anpassas utifrån varje individ vilket innebär 
att alla barn bör ges möjlighet till inflytande. Liksom Utbildningsdepartementets rapport (DS
2003:46) menar vi att barn och pedagoger i förskolan tillsammans ska fatta beslut som berör 
dem. Vi väljer åter att avslutningsvis, genom citatet nedan belysa, vikten av barns inflytande i 
förskolan.

Det finns många argument och motiv varför barns, elevers och föräldrars inflytande 
och delaktighet inom förskola och skola är viktiga och betydelsefulla. Det mest 
grundläggande skälet till barns och elevers inflytande är att det är en mänsklig rättighet. 
(DS 2003:46, s. 9)
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Bilaga 1

Tvärtom, det är hundra som finns!

Ett barn Man ber barn:
är gjort av hundra att tänka utan händer

att handla utan huvud
Barnet har att lyssna men inte tala
hundra språk att begripa utan glädjen i
hundra händer att hänföras och överraskas
hundra tankar annat än till påsk och jul.
hundra sätt att tänka
att leka och att tala på Man ber dem:
hundra alltid hundra att bara upptäcka den värld
sätt att lyssna som redan finns
att förundra att tyck om och av alla hundra
hundra lustar berövar man dem nittionio.
att sjunga och förstå
hundra världar Man säger dem:
att uppfinna att leken och arbetet
hundra världar det verkliga och det inbillade
att drömma fram vetenskapen och fantasin

himlen och jorden
ett barn har förnuftet och drömmarna
Hundra språk är företeelser
(och därtill hundra hundra hundra) som inte hänger ihop.
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen  Man säger dem
skiljer huvudet från kroppen. Att det inte finns hundra

Men barnen säger:
tvärtom, det är hundra som 
finns.

(Loris Malaguzzi ur Hundra sätt att tänka s.53)



Bilaga 2
Informationsbrev

Till pedagoger

Barns inflytande är något som förskollärarna ute i verksamheterna arbetar med dagligen och 
är för tillfället även ett prioriterat område i Gävle kommun. Skolverket konstaterade genom en 
utbildningsinspektion i Gävle under 2005 att det går att arbeta mer med barns inflytande ute i 
förskolor och skolor.
Lpfö 98 är till viss del inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på 
tankar om ett demokratiskt samhälle. Barns inflytande utgör en del av arbetet med att utveckla 
barnen till demokratiska medborgare och anses vara viktigt att arbeta med, då det har en egen 
punkt under rubriken mål och riktlinjer i läroplanen.

Med den här studien vill vi belysa frågan om den verksamhet, benämnd Reggio Emilia, 
inspirerar pedagogers sätt att uttrycka sig verbalt om barns inflytande och undersöka om 
pedagogernas agerande i praktiken stämmer överens med det som uttalats och vidare om detta 
sedan gynnar barns inflytande i samlingen.  

Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för pedagoger som arbetar Reggio Emilia 
inspirerat och hur omsätter de detta i praktiken? Stämmer pedagogernas sätt att uttrycka sig 
verbalt om barns inflytande överens med deras agerande?
Hur tar man till vara på alla barns uttryck och intressen i samlingen?

Vi har valt att djupare undersöka en viss aktivitet på förskolan då det gäller barns inflytande 
och valet föll på samlingen eftersom den förekommer på alla förskolor i någon form.
För att arbetet med barns inflytande i förskolan ska bli framgångsrikt menar vi att det är en 
fördel om man tar hjälp av varandras verksamheter, åskådliggör både det positiva och 
negativa, för att på så sätt väcka tankar och starta ett reflekterande över det egna arbetet. 

Studien kommer att innefatta intervjuer med er pedagoger på ca 1 timme var samt tre 
observationer av er tillsammans med barnen i samlingar. Vid observationerna har vi tänkt 
använda videokamera. Deltagandet sker frivilligt och anonymt, svar kommer ej att kunna 
kopplas till enskild individ. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt 
under studiens gång och arkiveras därefter på Högskolan i Gävle i ett år innan det förstörs.

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen.

Vill du veta mer om studien kontakta oss gärna:
Sara Hansson Julia Örnevik
Tel: xxx-xxxxxxx Tel: xxx-xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx

Handledare:
Elisabeth Björklund
Tel: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx



Bilaga 3
Fullmakt

Till föräldrar/vårdnadshavare med barn vid

--------------------------------------------------------------------

Under hösten 2007 kommer vi, blivande förskollärare Sara Hansson och Julia Örnevik, att 
observera pedagogernas handlingar när det gäller barns inflytande i samlingar. Syftet är att vi 
i ett examensarbete vill belysa frågan om den verksamhet, benämnd Reggio Emilia, inspirerar
pedagogers sätt att uttrycka sig verbalt om barns inflytande och undersöka om pedagogernas 
agerande i praktiken stämmer överens med det som uttalats och vidare om detta sedan gynnar 
barns inflytande i samlingen.  

Vid observationerna har vi tänkt använda oss av videokamera då vi vill kunna iaktta 
pedagogernas handlingar ur flera olika perspektiv när vi analyserar materialet. Videobanden 
kommer därefter att arkiveras på Högskolan i Gävle i ett år innan de förstörs. 

Vid frågor kontakta:
Sara Hansson Julia Örnevik
Tel: xxx-xxxxxxx Tel: xxx-xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx

Handledare:
Elisabeth Björklund
Tel: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denna fullmakt ger studenterna tillstånd att med hjälp av videokamera observera 
samlingar där mitt barn deltar. 

Datum .............. 

Målsmans underskrift 

…………………………………………………………….



Bilaga 4
Intervjuguide

Med den här studien vill vi belysa frågan om den verksamhet, benämnd Reggio Emilia, 
inspirerar pedagogers sätt att uttrycka sig verbalt om barns inflytande och undersöka om 
pedagogernas agerande i praktiken stämmer överens med det som uttalats och vidare om detta 
sedan gynnar barns inflytande i samlingen.  

1. Hur länge har ni/du jobbat inom förskolan? 

2. Hur länge har du jobbat här på denna förskola?

Reggio Emilia 
Berätta om hur ni har tagit till er Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

3. Hur länge har du jobbat med Reggio Emilias pedagogiska filosofi?
Har du arbetat med någon annan pedagogik tidigare?

4. Hur kom ni här på denna förskola i kontakt med Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi? 

5. Vad var det som gjorde att ni ville börja arbeta Reggio Emilia inspirerat? 

6. Hur har ni förankrat filosofin i ert arbete?

7. Vad betyder Reggio Emilias filosofi just för dig?
Har det fått dig att tänka annorlunda då det gäller förhållandet till 
förskoleverksamheten?

8. Vad anser ni/du om Reggio Emilias demokratiska förhållningssätt? 

9. I läroplanen för förskolan finns en punkt under mål och riktlinjer som handlar 
om barns inflytande. Om du ser på hur du arbetade tidigare med barns 
inflytande och jämför med hur du arbetar nu, inspirerad av Reggio Emilia, är 
det någon skillnad på arbetssättet? 
På vilket sätt då? 
Vad menar du att det beror på?

10. Märker du någon skillnad i hur du arbetar med barns inflytande nu om du 
jämför med när du började arbeta?



Pedagogernas föreställningar – Vad innebär barns inflytande för dig?

11. Vilken barnsyn har du?

12. Vad tänker du på då vi säger barns inflytande?

13. Vad innebär barns inflytande i förskolan för dig? 

14. Anser du att barninflytandet (skulle kunna leda) leder till en utveckling för 
verksamheten?
Hur då?

15. Tror du att Reggio Emilia filosofin har påverkat din syn på barns inflytande? 
Hur då?

16. Upplever du att ni i arbetslaget strävar åt samma håll med hänsyn till barns 
inflytande?
Varför/varför inte?

Pedagogernas agerande
Berätta hur ni arbetar med barns inflytande – hur gör ni i samlingarna?

17. Hur arbetar ni på er avdelning med barns inflytande?

18. Hur anser du att just du bidrar till att barnen får vara med och påverka i 
samlingen?

19. Hur tar du tillvara på barns idéer och intressen i samlingen? 

20. Får alla barn vara med och påverka vad som sker i samlingen?
På vilket sätt?

21. Är det lättare, anser du, att låta barnen vara med och påverka sin situation i 
vissa aktiviteter i samlingen än i andra? 
Varför?

22. Att ge vika för det planerade i samlingar och låta barnen vara med och 
bestämma. Vilka känslor väcker det hos dig? 
Är det något du brukar göra?

23. Hur gör du med de barn som inte vågar uttrycka sig verbalt inför gruppen?

24. Hur gör du om en eller några i gruppen absolut inte vill vara med i samlingen?

25. Inflytande handlar bl.a. om att visa hänsyn till sina kompisar, ta ansvar för sina 
handlingar och miljön, hur arbetar ni tillsammans med barnen för att skapa en 
förståelse för detta? 


