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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete handlar om barns inflytande samt barns val i en Reggio Emilia-

inspirerad förskola. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad barns inflytande kan 

innebära. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att barn ska ha rätt till medbestämmande 

och att verksamheten ska genomsyras av demokrati. Det betonas även att det är barnens 

intressen som ska ligga till grund för förskolans verksamhet. Mycket forskning har gjorts 

inom området och en stor del av denna visar att den pedagogiska kvaliteten höjs när barn får 

vara delaktiga i verksamheten och beslut som rör denna. 

 

Examensarbetet har sin utgångspunkt i forskning som berör kvalitet i förskolan och hur barns 

inflytande kan påverka denna, undersökningar som berör anledningarna till varför inte 

inflytande ges i större utsträckning samt Reggio Emilias filosofi. 

 

Undersökningen som ligger till grund för resultatredovisningen är en observationsstudie där 

videokamera och fältanteckningar har använts som metod. Undersökningen genomfördes på 

en småbarnsavdelning där barnen var ett och två år gamla. Nio barn samt fem förskollärare 

har deltagit i undersökningen. 

 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan olika pedagoger och olika situationer då det gäller 

barns inflytande. De situationer som observerats är samling, fruktstund, lunch, fri lek samt 

utevistelse. Vid oplanerade situationer såsom fri lek och utevistelse visar resultatet att barnen 

får större utrymme till att göra egna val samt till att vara delaktiga. Vid av pedagogen 

planerade situationer såsom samling är inflytandet mer begränsat, dock skiljer det sig här 

mellan olika pedagoger. Vid lunchen har barnen stor möjlighet att göra egna val både när det 

gäller vad de vill äta samt vart de vill sitta. 

 

 

 

Nyckelord: Barns inflytande, Förskola, Reggio Emilia, Demokrati i förskolan 
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1 Inledning  

 
Förskolan tillhör det svenska utbildningsväsendet som vilar på en demokratisk grund och är 

en del av vårt demokratiska samhälle. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 betonar att de som 

arbetar i förskolan ska arbeta demokratiskt och att barnen ska få vara delaktiga i beslut som 

rör dem. 
 

Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet ( Lpfö 98 

s.3).  

 

Läroplanen är ett styrdokument som förskolepersonal är skyldiga att följa och demokrati och 

inflytande är ett grundfundament i verksamheten och är därför något viktigt som bör 

diskuteras och praktiseras. 

 

Genom detta examensarbete vill jag undersöka vad demokrati i förskolan kan innebära, och 

jag kommer framförallt att fokusera på barns val. Jag vill ta reda på mer om vad barns 

inflytande innebär i en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Reggio Emilia-pedagogiken vilar 

på ett tydligt demokratiskt förhållningssätt och man tror på det kompetenta barnet, som hela 

tiden växer och utvecklas och har lust att lära (Barsotti 1997). 

 

Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt som har sin grund i Italien och startades av Loris 

Malaguzzi. Fokus ligger på barnets behov och ett känt uttryck inom denna pedagogik är ”ett 

barn har hundra språk”. En grundtanke är att den vuxne inte på något sätt ska värdera eller 

påverka barnets sätt och möjlighet att uttrycka sig. Barn ska ses som kompetenta och med en 

medfödd intelligens och ett intresse att utforska världen. Ett synsätt är att man genom att 

bekräfta barnets individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en mer 

demokratisk riktning (Grut 2005, Jonstoij & Tolgraven 2001). Reggio Emilia är en pedagogik 

som sätter barnet i fokus och ser att barnet är en del av en föränderlig process, vilket gör att 

Reggio Emilia inte är någon färdig metod som kan kopieras utan mer något att inspireras av. 

Det är barnet som är subjektet, inte metoden. Pedagogens roll i detta synsätt är att inspireras 

av barnens nyfikenhet och utgå ifrån denna (Jonstoij & Tolgraven 2001). 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att pedagoger inte lyssnar tillräckligt till vad barnet 

egentligen har att säga, utan är mer upptagna av att förmedla det de själva kan. För att skapa 

en förskola som bygger på ett demokratiskt förhållningssätt menar de att pedagoger måste bli 

bättre på att lyssna till barnen och deras åsikter och funderingar. De ställer sig även frågan för 

vems skull vi har planerade aktiviteter såsom samling? På vilka sätt är barnen delaktiga i valet 

av innehåll i samlingen? De menar vidare att om man har barnens frågor och intressen som 

utgångspunkt måste man vara beredd på att ständigt förändra innehållet då barn hela tiden har 

nya frågor och funderingar. Dock är det viktigt att inte lämna över allt ansvar till barnen. 

Detta synsätt ställer ännu högre krav på pedagogerna. Barnen blir inbjudna till delaktighet och 

de får en röst, men vi får aldrig ge upp vårt ansvar som vuxna. 

 

I en svensk kommun har man utfört ett utvecklingsarbete med fokus på just barns inflytande 

och delaktighet. I den studien har det kommit fram att genom att ändra på vanliga företeelser i 

förskolans vardag och genom att ge barnen mer inflytande har barnen blivit mer harmoniska, 

lugna och glada. De har även blivit mindre konflikter både barn emellan och mellan barn och 

vuxna. Barnen har växt i sin självkänsla och i sitt självförtroende. Ansvarstagandet hos barnen 
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har ökat och de har utvecklat en medvetenhet och ett reflekterande synsätt som de sedan har 

med sig in i vuxenvärlden (Arnér 2006). 

 

Ett tidigare examensarbete behandlar liknande frågor. Där har man bland annat studerat barns 

inflytande vid samlingen i Reggio Emilia-inspirerade förskolor. I det resultatet framkommer 

det att pedagogerna har ett annat förhållningssätt efter att ha blivit inspirerade av Reggio 

Emilia och att de efteråt i högre grad låter barnen vara med och bestämma och ha inflytande 

över verksamheten. Dock har det framkommit att barnens inflytande är mycket begränsat 

(Hansson och Örnevik 2007). 

 

1.1 Syfte  

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad barns inflytande i en Reggio Emilia 

inspirerad förskola kan innebära med särskilt fokus på barns val. 
 

Övergripande frågor: 

Vilka möjligheter får barnen att göra val som rör deras vardag på förskolan? 

Vilka val gör barnen? 

Vilka möjligheter finns till att ändra sig när man gjort sitt val? 

Varför väljer barnen som de gör? 

 

1.2  Arbetets struktur 

 
Examensarbetets första kapitel är en inledning där jag kort presenterar varför jag valt att 

skriva detta examensarbete, där ingår även syfte. Därefter kommer ett bakgrundskapitel där 

jag presenterar den tidigare forskning som jag tagit del av i mitt examensarbete. Den 

innehåller en beskrivning av Reggio Emilias filosofi samt forskning om barns inflytande i 

förskolan. Nästa kapitel behandlar metod och beskriver metodval, förförståelse om ämnet, 

genomförande samt bearbetning av data. Jag redogör även där för mina etiska aspekter. 

Metodkapitlet följs av resultat där jag redovisar undersökningens resultat samt mina analyser 

av detta. Avslutningsvis kommer diskussionen där jag diskuterar och relaterar mitt resultat till 

den tidigare forskning som presenteras i bakgrunden.  
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2 Bakgrund 
 
Detta kapitel behandlar en begränsad del av den tidigare forskning som jag tagit del av i detta 

examensarbete. Först redogör jag för några olika författares syn på vad Reggio Emilias 

filosofi innebär. Därefter kommer en begränsad del av tidigare forskning gjord på barns 

inflytande. Nästa underrubrik behandlar demokrati i förskolan. Därefter diskuteras vuxna och 

makt samt synen på barnet som en individ.  

 

2.1 Reggio Emilias filosofi 

 
Reggio Emilias filosofi är ingen färdig metod som kan kopieras. Det är ett tänkande som vuxit 

fram och som ständigt utvecklas. Reggio Emilias filosofi grundar sig på demokrati, 

delaktighet och en syn på barnet som kompetent och med inneboende förmågor redan från 

födseln. Man ser barnet som ett starkt subjekt som har en vilja att utforska och lära. Reggio 

Emilias filosofi menar att ett ”barn har hundra språk”. Med detta menas att barnet föds talande 

och inte då i den bemärkelsen att barn talar med ett verbalt språk när det föds, utan att barn 

har många olika sätt att uttrycka sig och kommunicera med sin omvärld (Jonstoij och 

Tolgraven 2001). Reggio Emilias filosofi har när det gäller barnsynen påverkat den svenska 

läroplanen, där det betonas att barn ska få vara delaktiga i beslut som rör deras vardag samt 

utveckla ett demokratiskt förhållningssätt (Lpfö 98).  

 

Wallin (1996) diskuterar hur viktig utformningen av miljön är för det pedagogiska arbetet 

inom Reggio Emilias filosofi och den nämns som den tredje pedagogen. Barnen ska bli 

motiverade att utforska saker och hitta lösningar. Barnen får vara med och ta ansvar för 

förskolans saker och miljön utformas utefter deras och pedagogernas intressen. Barnen blir 

därmed delaktiga i hur miljön ska se ut. Hon menar vidare att demokrati inte behöver innebära 

att barn ska göra samma sak som sina kompisar, då alla är olika. Istället ska alla få synas och 

föra sin talan. Att ha olika åsikter om saker och ting anses som positivt då det bidrar till 

intressanta diskussioner som leder till utveckling. Grut (2005) anser att det barn lär sig inom 

Reggio Emilia inte handlar så mycket om fakta utan är mer ett förhållningssätt. Barn 

uppfostras att bli medaktörer i ett demokratiskt samhälle. Barnen ska betraktas som 

fullvärdiga medborgare som har både rättigheter som skyldigheter i samhället. De får lära sig 

att ställa frågor och fundera kring kreativitet. Pedagogen ska inte ha några färdiga lösningar, 

utan ska tillsammans med barnen hitta dessa i en gemensam läroprocess. Kunskapsbildningen 

sker i en nära interaktion och dialog mellan pedagogen och barnet. Det finns inga 

förutbestämda pedagogiska recept utan pedagogiken måste hela tiden kunna omprövas utifrån 

det konkreta. Barnen ses som vakna, nyfikna och kompetenta och blir därmed delaktiga i 

beslut som rör dem. Reggio Emilia-pedagogiken kallas för ”lyssnandets pedagogik” vilket 

innebär att pedagogerna ska lyssna till och stötta barnen i deras idéer och tankar. Fokus ligger 

på barnens intressen.  
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2.2 Barns inflytande 

 
I Läroplan för förskolan Lpfö98 står det att i förskolan är det barnens egna behov och 

intressen som bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten. Det är i förskolan som grunden för vad demokrati innebär läggs. 

Barnen bör få lära sig att allt efter förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan. Några av målen är att förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin 

förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar och genom detta får möjlighet att påverka sin 

vardag på förskolan. De ska dessutom få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och 

handla efter demokratiska principer samt att lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar och 

för förskolans miljö i olika former av beslutsfattande och samarbete. 

 

Sheridan (2001) har genomfört en studie där hon jämför lärares förhållningssätt i förskolor 

med olika pedagogisk kvalitet. I de förskolor där den pedagogiska kvaliteten var låg arbetade 

man lärarstyrt med betoning på regler, normer och lydnad men även med en så kallad ”låt-gå-

mentalitet” där man inte hade någon kontroll alls. Det var den vuxnes perspektiv som 

dominerade och var utgångspunkten för planerade aktiviteter som oftast riktades mot hela 

gruppen. I förskolor som ansågs ha högre pedagogisk kvalitet kunde man däremot se att man 

arbetade mer med ett demokratiskt förhållningssätt, där läraren försökte närma sig barnens 

perspektiv genom att bland annat lyssna och känna in barnet, göra det delaktigt och bekräfta 

det. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter fram att begreppet inflytande kan ha olika 

innebörder för olika människor, men de förklarar begreppet såhär: 

 
När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 

bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga 

(Pramling Samuelsson och Sheridan 2003 s.72). 

 

De menar att för att vuxna ska kunna göra barn delaktiga måste de kunna inta ett 

barnperspektiv. Det innebär att barn i förskolan ska kunna förmedla upplevelser, erfarenheter, 

tankar och känslor, och även få en möjlighet att utveckla sina ståndpunkter. För att den vuxne 

ska kunna närma sig barns perspektiv krävs det att denne har ett förhållningssätt som innebär 

att vuxna tillskriver barn en egen kultur och ett eget sätt att erfara och förstå världen.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan anser att för att barn aktivt ska kunna påverka sin egen 

situation räcker det inte med att vuxna lyssnar och tolkar barns röster, utan de måste även se 

till att barn blir delaktiga och att deras agerande tas på allvar. Barn är del av ett sammanhang 

där deras sätt att tänka och förstå utgör en värdefull dimension. Barns möjlighet att delta och 

bli lyssnade på är en odiskutabel demokratisk rättighet samtidigt som det är en pedagogisk 

utgångspunkt  

 

För att veta om den vuxne har tolkat barns intentioner från deras eget perspektiv krävs det att 

pedagogerna utvärderar sitt pedagogiska arbete. Det finns en stark strävan att fånga barns 

perspektiv genom intervjuer, videoinspelningar och dokumentation av barns alster, där barns 

delaktighet inte bara ses som självklar utan också värderas högt. Det verkar dock som att 

kunskapen är begränsad och att det inte finns tillräckligt bra ”verktyg” för att kunna analysera 

materialet på ett bra sätt. Pramling Samuelsson och Sheridan menar vidare att all 

dokumentation bör analyseras, helst av både lärare och barn tillsammans. Därefter kan lärarna 
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använda dokumentationen som underlag till en mer systematisk utvärdering och utveckling av 

verksamhetens kvalitet. 

 

I Ekströms studie (2006) om förskolans pedagogiska praktik fann man att barnen inte hade 

något reellt inflytande över sin pedagogiska vardag förutom vid den fria leken. I planerade 

aktiviteter kontrollerades samtalet av lärarna. Liknande studier har gjorts tidigare där man 

funnit att förskollärare ger instruktioner, ställer frågor, återger berättelser och kommenterar 

barnens inlägg och därmed tar kontroll över situationen vilket ledde till att barnen talade 

mindre och med färre ord (Haug 1992).  

 

Vad beror det då på att barn inte ges tillräckligt med inflytande i förskolan? I Arnérs studie 

(2006) framkommer det att pedagogerna ofta nekar till barnens idéer och önskningar på grund 

av gamla invanda mönster och traditioner. Det har blivit en allmän föreställning att om man 

kringgår det ”planerade” så skapar det oordning och kaos. Vid stressade situationer är det lätt 

att inte lyssna till barnen och istället inta ett tunnelseende där man endast fokuserar på det 

som måste göras. Vid planerade aktiviteter har pedagogerna ofta en tanke på hur saker och 

ting ska genomföras och har sedan svårt att kringgå detta då man är rädd för att verksamheten 

ska bli stökig. När pedagogerna i denna studie istället fick träna på att vara positiva till barns 

idéer och önskningar upptäckte man att det snarare utvecklade verksamheten och barnens lek, 

barnen fick dessutom erfara att deras åsikter är meningsfulla och verksamheten blir mer 

harmonisk.  

 

Pedagogerna fick i uppgift att reflektera mer över sitt eget förhållningssätt och hur de låter 

barnen vara med att påverka vardagen i förskolan. Efter att pedagogerna arbetat med att låta 

barnen vara mer delaktiga i beslut som rör deras vardag och sedan reflekterat över detta fick 

de en ny syn på hur de bemötte barnen och deras initiativ. De märkte att när barnen blev 

delaktiga i beslut som togs utvecklades diskussioner och lek på ett helt annat sätt och barnen 

fick erfara att deras åsikter och initiativ var meningsfulla. En annan orsak till att man inte låter 

barnen vara delaktiga kan enligt Emilson (2008) vara att man inte riktigt förstår vad 

delaktighet och inflytande innebär. Pedagoger kan tro att det har ett visst förhållningssätt när 

det i själva verket visar sig att det inte är så. Hon menar att även i situationer då vuxna 

medvetet arbetar med att barn ska få mer inflytande sker detta utifrån vuxnas villkor. 

 

 

2.3 Demokrati i förskolan 
 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) anser att det inte finns ett barn och en barndom utan att det 

finns flera barn och barndomar. Dessa väntar inte på att bli upptäckta, definierade och 

förverkligade så att vi kan säga att barn och barndomen är på ett speciellt sätt. De konstrueras 

istället av hur vi förstår dem. De menar vidare att vi inte kan vänta på att vetenskapen ska tala 

om för oss vem barnet är, utan att vi har val att göra beträffande vem vi tror barnet är. De 

menar att dessa val har stor betydelse då de bestämmer de situationer vi skapar för barnen och 

att barn ska ses som självständiga människor med egna rättigheter som individer och som 

fullvärdiga samhällsmedlemmar. Barndomen är inte ett förberedande eller marginellt stadium 

utan en komponent i samhällets struktur och barn bidrar med sina handlingar till lärande som 

bygger på erfarenhetskunskap. De har en egen röst som ska lyssnas på och tas på allvar. Barn 

ska involveras i den demokratiska dialogen. Lindahl (2005) menar vidare att en förutsättning 

för att fostra barn till demokratiska medborgare är att de redan i förskoleåldern får tillgång till 

en verksamhet som genomsyras av demokratiska synsätt och handlingar. Hon anser att barn 

utefter förmåga bör få lära sig att ta ansvar för sina handlingar samt få vara med och ta del av 
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beslut som rör dem. Vidare menar Lindahls (2005) att genom att få vara delaktiga i 

demokratiska beslut samt att pedagogerna förklarar för dem vad demokrati innebär utvecklar 

barnen en förståelse för vad de demokratiska principerna i ett samhälle innebär. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) menar att lärande inte ska bygga på att det är de vuxna som äger all 

kunskap som sedan förmedlas till de okunniga barnen. De menar vidare att man snarare måste 

se vuxna som ambitiösa som ger barnen verktyg och möjligheter på deras väg. De ser det som 

att lärande bygger på samspelet mellan barnen, miljön och vuxna. Det är upplevelser och 

barnens nyfikenhet som utgör grunden för lärande. En pedagog bör ha viljan och lusten att 

ständigt lära sig något nytt tillsammans med barnen.  

 

Begrepp som demokrati och delaktighet kan enligt Åberg och Lenz Taguchi förstås på olika 

sätt. Det räcker inte bara att diskutera begreppen och dess innebörd utan vi måste även göra 

begreppen synliga i praktiken. De menar vidare att det är viktigt att tillsammans reflektera 

över händelser i vardagen och sitt eget förhållningssätt. Utan dessa reflektioner anser de att 

orden hade saknat innebörd i praktiken och blir någonting som endast diskuteras men aldrig 

egentligen utförs. Demokrati är ingenting konkret som man kan lära barnen, det är något vi 

lever i och bygger tillsammans i en ständigt pågående process.  

 

 

2.4 Vuxna och makt 

 
Pedagoger har enligt Åberg och Lenz Taguchi ett stort ansvar att reflektera över den makt de 

har i barngruppen. De menar att även om man som pedagog utgår från barnen och deras 

intressen så är det ändå de vuxna som styr verksamheten. Barnen gör en mängd olika saker i 

förskolan och det är de vuxna som bestämmer vad man ska fokusera på. De diskuterar 

begreppen fri lek och fritt skapande och de ifrågasätter vad det är fritt ifrån? Det är de vuxna 

som sätter ramarna för när fri lek och fritt skapande är möjligt. Barnen är alltid beroende av 

de vuxnas påverkan oavsett hur mycket inflytande man ger dem. Då det är de vuxna som 

organiserar hur dagarna på förskolan ser ut blir det automatiskt de som har makten att ge eller 

ta ifrån barnens möjligheter till delaktighet när det gäller utformningen av innehållet under en 

dag. De menar att man som pedagog måste man fundera över de val man gör. Varför väljer 

man att avbryta alla barn i deras lek för att ha till exempel fruktstund? Tänk om barnen är mitt 

uppe i något de anser är viktigt och genom att bli avbruten i detta inte hittar tillbaka till den 

glädje och det engagemang de hade i en viss aktivitet innan de blev avbrutna. Finns det 

möjlighet att låta barnen äta sin frukt när de själva vill? Åberg och Lenz Taguchi menar att 

man som pedagog måste bli bättre på att reflektera över de val man gör och varför man 

organiserat verksamheten på det sätt man gjort.  

 

 

2.5 Barnet som individ 

 
De senaste decennierna har barns liv i pedagogiska miljöer, både i förskolan och skolan, 

förståtts i termer av de mänskliga relationerna, det sociala samspelet och själva samvaron har 

blivit ett pedagogiskt innehåll i sig (Nordin Hultman 2006). Nordin Hultman refererar till 

Lövlies (1982) syn på barns själv-skapande. Lövlie menar att det är barnets möjligheter att 

handla och förhålla sig aktivt som är det viktiga i större utsträckning än en individ-till-individ-

relation med en vuxen när det gäller trygghet. Genom att få handla utifrån egna avsikter och 

behov får barnet erfara kontroll och behärskande, och för detta krävs det att barnet ges 

tillgång till sin potential för handling och aktivitet.  
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Nordin Hultman (2006) talar om två olika synsätt på barn som sociala varelser. Det ena 

synsättet innebär att barnet ses om en individ och det fokuseras på det enskilda barnet. Man 

ser det som att det är barnet som är orsakerna och förklaringarna till deras handlingar. 

Observationer och förändringsinsatser riktas mot barnet. Däremot ser man pedagogikens 

utformning i stort sett som given och den förblir oförändrad. Hon menar vidare att trots att 

den senare delen av 1900-talet dominerats av teorier om barns lärande, utveckling och 

socialisation som försökt betona samspelet eller interaktionen mellan barnen och deras 

omvärld så är det fortfarande svårt att i praktiken använda sig av dessa teorier. Det fokuseras 

fortfarande på barnet som en enskild individ som alltför ofta ses som oberoende av sin 

omgivning.  

 

Samma författare anser att synen på människan som social och som står i 

samspelsförhållanden till omvärlden är viktig. Vi formas av sociala och kulturella 

omständigheter och anledningen till att vi är som vi är beror på vår uppväxt. Med en annan 

miljö och en annan uppväxt menar hon att vi skulle ha blivit annorlunda. Individ och 

omgivning står i ett ömsesidigt samspel med varandra. Vidare menar hon att när allt kommer 

omkring så är barnet och omgivningen varandras kontraster, snarare än varandras 

förutsättningar. Trots att de möts, integrerar och påverkar varandra ömsesidigt så bibehåller 

de sitt oberoende tillstånd.  

 

Nordin Hultman har observerat barn i deras förskolemiljö och undersökt hur de pedagogiska 

miljöerna påverkar dem. I vissa aktiviteter finner hon att vissa barn anses vara avvikande. 

Som till exempel i utemiljön där ett barn sitter håglöst och inte vill delta i någon form av 

aktivitet, eller vid samlingen där ett barn är okontrollerat och inte kan sitta still. Nordin 

Hultman menar att detta är aktiviteter som omfattar alla, och barnen måste infoga sig i den 

ordningen. Här finns inget utrymme för barnens önskningar och de barn som inte anpassar sig 

till aktiviteterna ses som avvikande. Hon anser att en anledning till varför barn utsätts för 

denna typ av situationer är för att pedagogen har ett utvecklingstänkande och menar att barn 

bör utsättas för situationer de är svaga i och inte klarar av för att rustas och tränas inför 

framtiden.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att det är bilden av barnet som bör ligga till grund för 

den pedagogiska verksamhet vi bygger. De funderar över hur man ger barnen möjlighet att 

synliggöra sina förmågor att vara kompetenta i förskolan. Författarna menar vidare att det är 

viktigt att försöka bli medveten om sin syn på barn. De anser att man som pedagog har ett val 

att se på barnet som kompetent och nyfiket med inneboende förmågor och lust att lära.  
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2.6 Sammanfattning 

 
Genom att ta del av den forskning jag presenterat är det tydligt att barns inflytande är något 

viktigt och högst aktuellt. Det betonas på flera ställen i läroplanen att pedagoger ska ha ett 

demokratiskt förhållningssätt och då läroplanen är pedagogernas styrdokument innebär det att 

det är deras skyldighet att följa dess riktlinjer. Flera av författarna visar dock att barns 

inflytande är ett komplext begrepp och att dess innebörd inte alltid är självklar. Läroplanen är 

formulerad på ett sådant sätt att det är öppet för egna tolkningar. Inom Reggio Emilia 

pedagogiken betonas det kompetenta barnet och det är en självklarhet att barn ska få vara 

delaktiga i beslut som rör dem och deras vardag. Studier visar att genom att ge barn ett större 

inflytande och delaktighet har den pedagogiska verksamheten utvecklats positivt. Däremot 

visar dessa studier att det är svårt att ändra på invanda mönster och gamla vanor, och ofta 

nekar pedagoger till barns önskningar utan att tänka efter vilka konsekvenser det skulle få om 

de istället var positiva till barnens idéer.  
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3 Metod 

 
I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt val av metod, undersökningsgruppen samt min 

förförståelse inom ämnet. Vidare kommer jag att diskutera hur jag genomförde min 

undersökning samt vilka etiska överväganden jag har haft i åtanke. Avslutningsvis redogör jag 

för hur jag bearbetat min datainsamling samt studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Val av metod 
 

Jag har som datainsamlingsmetod valt att använda mig av fältstudieanteckningar och 

videodokumentation. Då det var barns inflytande och barns val som skulle observeras ansåg 

jag att det mest tillförlitliga sättet var att observera barn och pedagoger i deras vardagliga 

förskolemiljö med hjälp av anteckningar och stöd av videokamera. En annan metod hade 

kunnat vara intervjuer med både barn och pedagoger, men då jag ville observera hur 

pedagogen gjorde, och inte tror att hon gör valdes den metoden bort. Detta stöds av Stúkat 

(2005) som menar att det brukar vara lämpligast att använda sig av någon typ av observation 

när man vill ta reda på vad någon faktiskt gör, och inte bara säger att de gör. En annan 

anledning till att intervjuer valdes bort var att barnen som deltog i undersökningen var mellan 

ett till två år gamla och ansågs inte ha tillräckligt stor verbal förmåga för att kunna svara på 

den typen av frågor som hade ställts. Jag valde att använda mig av videoobservationer i min 

undersökning för att få kunskap om barns inflytande och deras val i förskolan. Fördelen med 

att videofilma är att man vid analysen kan se observationsmaterialet flera gånger och därmed 

öka säkerheten i det vetenskapliga arbetet. Några neutrala observationer förekommer inte 

menar forskare som arbetat med observationer ute på fältet. Man påverkar alltid på något sätt 

med sin närvaro eller kamera även om man vill fånga den vardagliga verkligheten så orörd 

som möjligt, och detta är något kan måste vara medveten om och ta hänsyn till vid 

bearbetningen av sina observationer och sin datainsamling (Pramling Samuelsson & Lindahl 

1999). 

 

Heikkilä & Sahlström (2003) betonar vikten av att beskriva hur kameran är placerad, och även 

att forskaren bör motivera varför man valt att använda sig av antingen stativ eller handhållen 

kamera. Sparrman (2002) menar vidare att kameravinkeln har betydelse då det är forskaren 

som väljer vad som ska filmas och det är inte alltid möjligt att få en överblick. Jag valde att 

använda mig av handhållen kamera då barn och pedagoger förflyttar sig mycket och ofta, och 

jag ville ha möjlighet att följa dem med filmkameran. Jag har försökt att filma där fokus för 

mitt intresseområde ligger vilket i detta fall var där pedagogerna och barnen befann sig.  

 

3.2 Val av undersökningsgrupp 
 

Då mitt examensarbete handlar om barns inflytande inom Reggio Emilia pedagogiken började 

jag med att söka efter förskolor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Efter att ha fått förslag 

på en förskola i min hemkommun tog jag kontakt med arbetslagsledaren för denna förskola 

via e-mail. Jag förklarade mitt syfte med undersökningen och frågade om intresse fanns att 

delta. Då förskolan hade många inskolningar under perioden för min undersökning tackade de 

nej. Jag sökte då upp en förskola i en annan kommun och kontaktade dem via telefon där jag 

muntligt presenterade mitt examensarbete och dess syfte. Personalen på förskolan fick en 

vecka på sig att tänka över beslutet samt diskutera vilken avdelning jag skulle kunna få göra 
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min undersökning på. De kontaktade mig sedan via telefon och gav klartecken för 

undersökningen. Därefter bokades ett möte där vi gick igenom etiska aspekter såsom fullmakt 

till föräldrar, hantering av videokamera och gjorde ett preliminärt schema för när jag skulle 

besöka förskolan. Undersökningen utfördes på en avdelning för 1-2 åringar. Cirka 30 barn var 

närvarande på avdelningen när undersökningen genomfördes och 5 pedagoger. Nedan 

presenteras de pedagoger och barn som deltog i undersökningen, alla namn är fingerade. 

 

Pedagoger:    Barn: 

Lena    Anton 

Ulrika    Elias 

Agneta    Elvira 

Louise    Emma 

Gunilla    Linnéa 

    Linus 

    Lovisa 

    Maja 

    Sara 

 

3.3 Förförståelse 
 

När det gäller barns inflytande har jag redan föreställningar och erfarenheter om begreppets 

innebörd. Dessa föreställningar och erfarenheter har jag bland annat införskaffat genom arbete 

och verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor samt genom att tagit del av tidigare 

gjord forskning i ämnet och genom livserfarenhet. Gilje & Grimen (2003) menar att detta 

kommer att ha betydelse för min tolkning av resultatet. 

 

3.4 Genomförande 

 

Inledningsvis tillfrågades pedagogerna på Förskolan Tomtebogården
1
 via telefon om det fanns 

intresse av att undersökningen genomfördes hos dem. Jag valde Tomtebogården för att de 

arbetar Reggio Emilia inspirerat och detta fick jag reda på genom att titta på kommunens 

hemsida. Efter samtal i personalgruppen kom de överens om att det var lämpligast att 

undersökningen skulle genomföras på avdelningen Hattstugan
2
. Jag informerade personalen 

muntligt om hur undersökningen skulle genomföras och fick deras medgivande. Därefter 

lämnades ett informationsbrev om undersökningen ut till samtliga barns föräldrar där 

samtycke om barnens deltagande i undersökningen efterfrågades. I informationsbrevet (se 

bilaga 1) framgick det tydligt vad undersökningen syftade till och att förskolans och barnens 

namn kommer att vara fingerade och att materialet därmed inte kommer att kunna kopplas till 

enskild individ. Det framgick även att det insamlade datamaterialet skulle sammanställas i 

text och vart det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt att läsa. Jag fick 

medgivande från alla vårdnadshavare utom två. Detta diskuterades sedan med ansvarig 

pedagog och vi kom överens att försöka dela upp gruppen i två delar så att de barnen som inte 

hade medgivande att delta i undersökningen inte var i samma lokal som jag utförde mina 

observationer. Detta var till en början svårt men löste sig ganska naturligt efter ett par dagar. 
Jag har tagit del av Vetenskapsrådets (2009) fyra huvudkrav som är: 
 

                                                 
1
 Fingerat namn 

2
 Fingerat namn 
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 Informationskravet. Vilket i detta fall innebär att pedagogerna som skulle medverka i 

undersökningen fick information om undersökningens syfte, vilka villkor som gällde, 

att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas av deltagarna. Denna 

information skedde muntligt. 

 Samtyckeskravet. I detta fall när det gällde barn var det i första hand målsman som 

måste samtycka till att deras barn deltog i undersökningen. Ett informationsbrev samt 

fullmakt skickades ut till samtliga berörda målsmän där tydlig information framgick 

om undersökningens innehåll.  

 Konfidentialitetskravet. Alla namn i mitt färdiga arbete är fingerade, rådata förvaras på 

sådan sätt att obehöriga ej kan ta del av det. Namn och plats i det färdiga arbetet kan ej 

kopplas till enskild individ eller plats. Mina videoinspelningar kommer att arkiveras 

vid Högskolan i Gävle och kommer ej att kunna nyttjas av obehöriga. 

 Nyttjandekravet. Uppgifter jag fått in vid mina undersökningar kommer ej att 

användas i något annat syfte än i detta examensarbete.  

 

Johansson (2003) menar att det som skiljer barnforskning från forskning om vuxna är att det 

finns en annan etisk problematik. Barn har inte samma möjligheter som en vuxen att hävda 

sin integritet. Centralt i all barnforskning är därför att barn visas sådan respekt att de inte 

upplever forskarens närvaro som påträngande, integritetskränkande eller störande. Jag valde 

under mina observationer att alltid stänga av videokameran då ett barn till exempel var ledset 

eller upprört. Jag valde även att inte filma vid konfliktsituationer barn emellan då jag ansåg att 

detta inkräktade på barnens integritet. Emilsson (2008) anser att trots att värdefull kunskap 

riskerar att gå förlorad när man stänger av kameran måste barnets integritet sättas i första 

rummet. Jag försökte att vara lyhörd och läsa in barnens reaktioner på att bli filmade. De 

flesta reagerade inte överhuvudtaget vilket kan bero på att barnen i dagens samhälle är vana 

att bli filmade eller fotograferade och detta ses inte som något konstigt. Några barn var 

mycket intresserade utav kameran och ville vara med och titta när jag filmade. Jag försökte att 

inte lägga så stor vikt vid detta utan lät de som ville sitta bredvid mig en stund, och efter ett 

tag var det inte lika intressant längre och de återgick då till sina aktiviteter. Rollen som 

observatör var ibland svår då barnen efter ett tag såg mig som en naturlig del i deras tillvaro 

och såg mig som en pedagog. Jag försökte dock att hålla mig i bakgrunden i den mån det gick.   

 

Totalt bygger undersökningen på ca två timmars filmat material samt fältanteckningar under 

fyra dagar i oktober 2009. Materialet har sedan kortats ner då jag valt ut det material som har 

relevans för min studie. I detta fall är det situationer där barns inflytande berörs på ett eller 

annat sätt.  

 

 

3.5 Bearbetning av data 
 

För att omvandla mina videoinspelningar till text och även analysera mina fältanteckningar 

har jag inspirerats av Elm (2008). Jag har valt att använda mig av en mall med olika kolumner 

för barns och lärares tal, aktivitet samt en kolumn för mina egna anteckningar. På detta sätt får 

jag struktur på mina observationer och det blir lättare för läsaren att få en övergripande bild. I 

den vänstra kolumnen har jag antecknat vilken typ av observation som genomförts, 

videoinspelning eller anteckningar. 

 
Typ av obs. Namn Tal Aktivitet Anteckn. 
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Jag började med att gå igenom mina anteckningar och titta på mitt inspelade material. Vid 

nästa skede i processen skrev jag ut samtliga skeenden som berörde mina frågor i de 

markerade sekvenserna. Jag skrev ner verbala yttranden från pedagog och barn, vilken typ av 

aktivitet det handlade om, samt om jag hade några egna reflektioner på det som inträffade 

skrevs det ner i kolumnen för anteckningar. Jag spelade därefter upp mina videoinspelningar 

igen för att jämföra med det jag tidigare uppfattat. I mina fältanteckningar krävdes det inte 

lika mycket arbete då jag redan vid observationstillfället endast valt att anteckna sådant som 

var av värde för min studie och berörde de frågor jag ställt. Resultatet bygger på cirka två 

timmars filmmaterial där jag valt ut en begränsad del. Jag har endast använt mig av de 

sekvenser där man kan se att det handlar om barnens önskningar och åsikter samt där barnen 

får vara med eller inte får vara med att bestämma. Andra sekvenser såsom samtal mellan 

pedagoger om vem som ska ta rast, vilka som ska gå ut och så vidare har sållats bort då de 

inte har relevans för mitt intresseområde. Cirka 30 minuter av det inspelade materialet berörs i 

mitt resultat och inom de 30 minuterna har kortare sekvenser skrivits ut.  

 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
 

Studiens tillförlitlighet påverkas positivt av att jag tagit hänsyn till etiska forskningsregler 

(Bryman, 2002). Att jag dessutom valt att observera istället för att intervjua som var min 

tanke från början, har jag fått med pedagoger och barns vardagliga agerande. Vid intervjuer 

finns risken att den tillfrågade inte svarar tillförlitligt av olika anledningar, bland annat att 

man kanske tror att man har ett förhållningssätt som i själva verket ser annorlunda ut, eller att 

man ger sådana svar som man tror att intervjuaren vill ha (Stúkat 2005). Något som påverkar 

tillförlitligheten negativt är att pedagogerna visste vad det var jag skulle observera, och många 

talade om att det kände sig obekväma med att bli filmade och observerade, vilket kan ha 

bidragit till att de inte agerade som de normalt brukar. Det som observerats och tolkats är 

mina subjektiva tolkningar vilket medför att en liknande undersökning utförd av någon annan 

kanske inte skulle ha samma resultat.  
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4 Resultat  
 
I följande kapitel redovisas resultatet av undersökningen. Inledningsvis kommer jag att kort 

presentera vilken typ av situation som utspelar sig för att sedan redovisa utfallet av analysen. 

Redovisningen sker med exempel från det utskrivna materialet enligt följande struktur: fri lek, 

fruktstund, samling, lunch och utevistelse. Varje sekvens benämns med A1, A2 och så vidare 

för att läsaren ska se att det är olika sekvenser det handlar om. Pedagogen i sekvensen är 

markerad med kursiv stil. Efter varje sekvens kommer en analys av det som observerats och 

avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultatet. Jag har valt att samla alla sekvenser 

som sammanfaller under samma rubrik på ett ställe med rubrikerna: fri lek, fruktstund, 

samling lunch och utevistelse. Observationerna är utförda på en småbarnsavdelning på en 

förskola i en mellansvensk stad. Alla namn är fingerade.  

 

Fri lek 
 

Barnen blir först tillfrågade av Ulrika om de vill vara ute eller inne, några barn väljer att gå ut 

och Agneta följer med dem ut. Ulrika stannar kvar inne med dem som valde det. 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet A1 Anteckn. 

Anteckn. Ulrika 

Sara 

Ulrika 

Vad vill du göra? 

Jag vill måla! 

Då går vi till 

målarrummet, är det 

någon mer som vill 

måla? 

Ulrika går med de barnen som 

vill måla till målarrummet 

medan Louise stannar kvar och 

leker på golvet med de barn som 

inte vill gå till målarrummet. 

 

 

I sekvensen ovan tillfrågar pedagogen barnen vad de vill göra och uppfyller Saras önskan när 

det gäller att måla. Dock väntar hon inte in några svar från de andra barnen utan säger direkt 

till Sara att de går till målarrummet. Därefter frågar hon om det är något annat barn som också 

vill måla, och då följer de andra barnen med.  

 

 

Ulrika kommer tillbaka från målarrummet tillsammans med barnen. De sätter sig ner på 

golvet. 
Typ av 

obs.  

Namn Tal Aktivitet A2 Anteckn. 

Anteckn. Ulrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika 

Vill ni bygga eller 

kanske bada? 

 

 

 

 

 

 

 

Det gör ingenting, 

då sätter vi på oss 

kläderna igen och 

gör något annat! 

3 av barnen visar med hjälp av 

gester att de vill bada, de andra 

sitter kvar på golvet och leker 

med klossar. Ulrika hjälper 

barnen att klä av sig och sen får 

de gå in i våtrummet. Ett barn 

ångrar sig när det kommer in i 

våtrummet och vill inte bada 

ändå.  

Barnen i denna episod använder 

sig väldigt lite av verbal 

kommunikation. Pedagogen 

verkar dock kunna läsa av 

barnens kroppsspråk och på så 

sätt tolka vad barnen vill göra. 

I sekvensen ovan ger Ulrika barnen två alternativ. Bygga eller bada. Här väljer inte alla barn 

att göra samma sak som i förra sekvensen, utan några sitter kvar och leker på golvet medan 

några går till våtrummet för att bada. Ett barn ångrar sig när det är dags att bada och då svarar 

pedagogen att det inte gör något utan att de kan göra något annat istället.  
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Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet A3 Anteckn. 

Anteckn. Linus 

 

Agneta 

Ute! 

 

Vill du gå ut 

Linus? Ja men vet 

du, vi ska faktiskt 

gå ut alldeles 

strax. Är det 

någon annan som 

vill gå ut? 

Linus pekar ut mot gården 

genom fönstret. 

 

 

Vid denna situation var det redan planerat att de barn som ville skulle få gå ut, detta visar på 

att barnen får vara med och bestämma över aktiviteterna på förskolan. När Linus säger att han 

vill gå ut förklarar Agneta att de ska gå ut strax och sedan frågar hon om någon annan vill 

följa med. Barnens inflytande vid denna situation tolkar jag som stort.  

 

 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet A4 Anteckn. 

Anteckn. Emma 

Lena 

Emma 

Lena 

 Ut, ut!! 

Vill du gå ut? 

Ja! 

Vi ska alldeles strax 

äta Emma så det blir 

svårt att gå ut nu, 

men om du 

fortfarande vill gå 

ut efter maten så gör 

vi det då, okej? 

 När Emma säger att hon vill gå 

ut svarar Lena att det inte går för 

att de ska äta, hon talar dock om 

att de kan gå ut efter maten. Hon 

antecknar även detta i en liten 

bok som de har ligger på 

avdelningen för att det inte ska 

glömmas bort.  

Ett av barnen vill gå ut, men då det snart är dags för lunch förklarar pedagogen att det inte går 

att gå ut just nu, men att de kan gå ut efter maten. Pedagogerna har en bok som de antecknar 

barnens önskningar i för att de inte ska glömmas bort. 

 

  
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet A5 Anteckn. 

Videodok. Lena 

 

 

 

Lena 

 

 

Anton 

Lena 

 

 

 

Vill nån rita? 

 

 

 

Nej vet du, nu får 

faktiskt du vänta, jag 

bjuder ut pennorna. 

Jag vill också rita! 

Ja fast vet du nu är 

det fullt runt bordet 

så du får vänta, alla 

får inte plats 

samtidigt. 

Flera barn säger ja och springer 

till bordet och sätter sig. Ett barn 

försöker dra pennorna ur handen 

på Lena 

Pedagogen delar ut en penna till 

varje barn 

 

Vid den här situationen föreslår pedagogen en aktivitet genom att fråga om någon vill rita. 

Flera utav barnen vill det och springer genast till bordet. Det blir lite tumult när barnen ska ta 

pennor och då ingriper pedagogen genom att säga att hon bjuder ut pennorna, detta innebär 

alltså att barnen inte själva får välja vilken färg de vill rita med. Ett barn som inte får plats 

säger att han också vill rita, men då det är fullt vid bordet får han höra att han får vänta för att 

alla inte får plats samtidigt. Här visar resultatet att barnen får begränsat inflytande. Det är 

pedagogen som väljer aktivitet, även om hon dock frågar barnen om de vill rita, men genom 

att föreslå fler aktiviteter hade det kunnat bli mindre rörigt och alla barn hade fått möjlighet 
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att vara med. Vid denna situation ser jag att pedagogen intar det tunnelseende som diskuteras i 

kapitel 2.3.  

Frukstund  
 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet B1 Anteckn. 

Anteckn. Louise 

 

Vill ni ha frukt? 

Vad vill ni ha för 

frukt? Det finns 

äpple, päron eller 

banan.  

 

 

Alla barn kommer och sätter sig 

på mattan. Barnen pekar på 

vilken sorts frukt de vill ha. 

Barnen i denna episod 

kommunicerar verbalt med hjälp 

av ljud, men det mesta går inte 

att tyda, de använder sig då av 

gester för att göra sig förstådda. 

 

I denna situation ges barnen ett visst inflytande då de får välja vilken frukt de vill ha, dock är 

inflytandet begränsat då det finns tre olika alternativ att välja mellan. Efter frukten sitter alla 

kvar på mattan. 

 

 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet B2 Anteckn. 

Videodok. Louise 

 

 

Gunilla 

 

Louise 

 

Ulrika 

 

 

Louise 

 

 

Lovisa 

Anton 

Louise 

 

 

 

 
 

Ulrika 

Kim, Kom så får 

du lite banan och 

päron! 

Albin, får jag ta ett 

kort på dig? 

Albin, vill du ha 

päron? 

Vill du ha frukt 

Albin? 

 

Vad vill ni har för 

frukt? 

 

Banan! 

Mera, mera! 

Nu är det slut, vi 

ska äta mat också. 

Hade det varit 

tidigare på dagen 

hade ni fått hur 

mycket ni ville. 

 

Några kanske vill 

gå in där och leka? 

(pekar på det andra 

rummet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Albin svarar inte men Louise ger 

honom en frukt. 

 

 

 

 

De flesta barnen pekar på vilken 

frukt de vill ha. Alla barnen får 

en varsin frukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika tar med sig några barn in 

i det andra rummet trots att inget 

barn svarat eller visat med gester 

att det är vad de vill göra. 

 

 

I denna sekvens frågar pedagogen Albin om hon får ta ett kort på honom och tar därmed 

hänsyn till hans integritet. Även vid denna fruktstund får barnen välja vilken frukt de vill ha. 

Ett barn vill ha mer men pedagogen svarar att de snart ska äta lunch och att det därför får 

räcka. Här blir barnets inflytande begränsat, dock kan de anses nödvändigt att pedagogen i fall 

som detta bestämmer. När Ulrika frågar om någon vill gå in i det andra rummet och leka är 

det ingen som svarar eller visar med sitt kroppsspråk att det vill. Hon tar då med sig några 

barn och de följer med utan protest. Här tolkar jag det som att man vill skilja på barnen för att 

det inte ska vara för många i varje rum, och de flesta barnen är ganska små och kommunicerar 

inte ännu med ett verbalt förståeligt språk, och därför väntar inte pedagogen på deras svar 
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utan tar med sig barnen och går in i det andra rummet. Deras inflytande blir här i stort sett 

obefintligt.  

 

Samling  
 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet C1 Anteckn. 

Videodok. Louise Vill ni spela? De barnen som befinner sig i 

rummet kommer och spelar på 

trumman som Louise tagit fram. 

 

 

Här inbjuder Louise barnen till att delta i samlingen genom att fråga om de vill spela.  

 
Nästa sekvens är även den från en samling, Agneta sätter sig på golvet med en trumma och de 

flesta utav barnen går dit utan att hon behöver säga till dem. På så sätt inbjuder hon barnen till 

att delta men visar att det inte är något tvång att vara med. Agneta inleder med en sång som 

barnen sjunger med i. Därefter gör hon en ramsa där hon integrerar mycket med barnen. 

 

 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet C2 Anteckn. 

Videodok. Agneta 

 

 

Agneta 

 

Anton 

Agneta 

 

 

 

 

Agneta 

 

 

 

 

 

 

Agneta 

 

 

 

 

Maja 

Agneta 

Agneta 

 

Agneta 

Agneta 

 

Maja 

Agneta 

 

Agneta 

Elvira 

Agneta 

Agneta 

 

Emma 

Agneta 

Elvira ville att vi 

skulle sjunga Bä 

Bä. 

 

Vad ska vi sjunga 

nu då? 

Bä Bä! 

Bä Bä igen? Vill 

ni sjunga den en 

gång till? 

 

Vet ni vad jag har 

här? Tre små apor! 

Ska vi ta den 

igen? 

 

 

Sen har vi 

ekorren! Vart 

brukar den sitta? 

 

 

Sjunga Emil! 

Vill ni sjunga 

Emil? Den sjöng 

vi därute också 

En gång till? 

Emma vill du 

prova lite? 

Hoppa! 

Ja den kan vi 

sjunga 

Bra! Igen? 

Björnen sover! 

Bra idé Elvira! 

Ska vi ta den 

igen? 

Ja! 

Emma vill ta den 

igen 

Agneta börjar sjunga på Bä Bä 

vita lamm och barnen stämmer 

in. 

 

 

 

 

 

 

Sjunger Bä Bä vita lamm en 

gång till. 

Agneta håller upp 3 fingrar. 

Agneta sjunger Ap-ramsan. 

Sjunger igen utan att ha fått nåt 

svar från barnen. Under tiden går 

Louise och hämtar de barn som 

inte sitter med vid samlingen. 

 

Sjunger ekorren satt i granen två 

gånger.  

Agneta sjunger en till sång innan 

hon blir avbruten av en flicka. 

 

 

Sjunger Emil-sången 

 

Sjunger samma sång en gång till 

Agneta visar Emma trumman 

 

 

Sjunger Hoppa-sången 

Sjunger samma sång en gång till 

De sjunger björnen sover 

 

 

 

 

Sjunger Björnen sover en gång 

till 
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Elvira 

Agneta 

 

 

 

Anton 

Agneta 

 

 

 

Sara 

Agneta 

En gång till! 

Ska vi ta den en 

sista gång, tycker 

du om den 

sången? 

Igen! 

Vi kan ta en annan 

sång nu kanske, 

ska vi ta den om 

näsan? 

Hoppa! 

Ska vi hoppa 

igen? 

 

 

 

 

Sjunger sången en tredje gång. 

 

 

 

 

Sjunger en sång om kroppsdelar. 

 

 

 

Sjunger Hoppa-sången 

Inledningsvis lyssnar pedagogen till ett barns önskning av sång. Därefter väljer hon själv flera 

sånger utan att fråga barnen. När hon blir avbruten av ett barn som vill sjunga en sång lyssnar. 

hon till det barnet och därefter önskar flera barn sånger. Hon lyssnar till barnens önskningar 

men när barnen vill sjunga samma sång fler än tre gånger väljer hon en annan sång. 

 

 
Typ av 

obs. 

Namn Tal Aktivitet C3 Anteckn. 

Videodok. Louise 

 

Albin 

Louise 

 

Elvira 

Louise 

 

 

 

 

Louise 

Vad vill du sjunga 

för sång Albin? 

Hoppa! 

Vad vill Elvira 

sjunga för sång? 

Hoppa! 

Vill du också sjunga 

Hoppa! 

 

 

 

Nu får fröken välja 

en sång tycker jag! 

 

 

De sjunger Hoppa-sången 

 

 

 

De sjunger Hoppa-sången igen 

 

Efter ett tag när alla barn fått 

valt sång och alla väljer samma 

sång så säger Louise 

Pedagogerna väljer en sång som 

alla sjunger 

 

Denna samling skiljer sig mycket åt mot föregående. Här blir alla barn tillfrågade vad de vill 

sjunga för sång och trots att nästan alla barn väljer samma sång så lyssnar pedagogen till 

barnens önskningar. I slutet av samlingen säger hon att fröken också får välja en sång. 

 

Lunch 

 
Vid lunchen får barnen själva välja vart de vill sitta. Matplatsen är stor och öppen med många 

låga bord och några bord i normal storlek. Alla barnen äter i samma rum. 

 

Utdrag ur anteckningar: 

Ulrika berättar för mig att i den mån barnen kan får de själva gå och hämta mat på buffén, 

men de yngsta barnen får hjälp av pedagogerna. Ulrika förklarar för mig att de försöker få 

barnen att smaka på allt men tvingar ingen som inte vill. Hon förklarar för mig att det snarare 

ger en mer harmonisk än en stökig miljö när barnen själva får välja vart de vill sitta.  

 

Vid lunchen visar mitt resultat att barnen får möjlighet att göra många val. Av erfarenhet vet 

jag att det är ovanligt att barn i den här åldern själva får välja vart de vill sitta då pedagogerna 

ofta anser att det blir en lugnare miljö om de bestämmer plats åt barnen. I det här fallet menar 

dock pedagogen att det är tvärtom precis som Arnérs (2006) resultat visar att det snarare kan 

leda till en mer harmonisk miljö än en stökig miljö som pedagoger ofta tror. 
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Utevistelse 

 
Nästa sekvens utspelar sig på morgonen när jag precis har anlänt till förskolan. Alla barn är 

ute på gården.  

 

Utdrag ur anteckningar: 

Jag frågar om alla ska vara ute eller om några har möjlighet att vara inne. Agneta svarar mig 

att vi försöker vara ute en stund med allihop. Efter en stund blir några barn ledsna och otåliga 

och vill gå in, då följer en pedagog med dem och sen får de barnen som vill gå in göra det 

eftersom. Här är det pedagogen som bestämt att alla barn ska gå ut, de som tröttnar och vill gå 

in får dock göra det och ingen tvingas att vara ute. 

 

4.1 Sammanfattande resultat 

 
I samtliga situationer som observerats kan man se att pedagogerna ger barnen någon typ av 

inflytande och låter de vara delaktiga, det skiljer sig dock åt mellan de olika situationerna och 

mellan olika pedagoger i vilken grad inflytande ges. När det inte är någon aktivitet som i 

förväg planerats av pedagogen, såsom samling som alltid inträffar före lunchen, har barnen 

större utrymme till att göra egna val. Vid dessa oplanerade situationer ställer pedagogerna två 

olika typer av frågor. Den ena typen är mer öppen såsom ”Vad vill du göra?” (se aktivitet A1) 

medan i andra situationer är frågan mer styrd såsom ”Vill ni bygga eller kanske bada?” (se 

aktivitet A2). Vid den sistnämna ger pedagogen två olika förslag på vad som kan göras medan 

pedagogen i den första situationen lämnar mer öppet då hon inte ger några specifika 

alternativ. När frågan ”Vad vill du göra?” ställdes var det endast ett barn som svarade och de 

andra barnen valde att göra samma sak som det barnet. Under veckan jag spenderat på 

förskolan såg jag att det ofta krävdes att barnen fick alternativ att välja mellan såsom i 

aktivitet A2. När öppna frågor ställdes utan alternativ fick pedagogen oftast inget svar. Barnen 

på avdelningen var endast 1-2 år gamla och jag tolkar det som att många barn i den åldern kan 

ha svårt att göra konkreta val och därmed behöver flera alternativ att välja mellan för att 

kunna göra ett val. 

 

I mer styrda situationer såsom samlingen skiljer det sig åt hur mycket barnen får vara med och 

bestämma. Vid aktivitet B2 är det pedagogen som styr det mesta av innehållet i samlingen, det 

är först när hon blir avbruten och ett barn talar om att de vill sjunga en sång som hon lyssnar 

till barnens önskningar. Jämför jag här med mina tolkningar i föregående exempel kan det 

vara svårt för barn vid den här åldern att göra egna konkreta val och därför kan pedagogen 

behöva fråga barnen. Pedagogen vid denna situation nekar till barnens önskningar när de 

väljer att sjunga samma sång flera gånger, jag tolkar det som att barnens inflytande vid denna 

situation blir begränsat. Vid aktivitet C1 är det annorlunda, där frågar pedagogen alla barn, 

var för sig vad de har för önskesång och här är min tolkning att barnens inflytande är stort. 

 

Det framkommer att pedagogerna är lyhörda för barnens önskningar när det gäller att vara ute 

eller inne. De ger barnen möjlighet att välja och de delar upp personalgruppen så att det ska 

fungera att välja mellan båda alternativen. Vid en observerad händelse bestämmer dock 

pedagogerna att alla barn ska gå ut. Då pedagogerna låter de barn gå in som inte vill stanna 

kvar ute visar de dock att de är lyhörda för barnens önskningar. 
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Vid en sekvens fotograferar en utav pedagogerna barnen, där frågar hon en pojke om hon får 

ta en bild av honom och han nickar. Genom att ställa den frågan tar hon hänsyn till barnets 

integritet och att alla barn inte alltid vill vara med på bild. Inom Reggio Emilia är 

dokumentation en viktig del och pedagogerna på förskolan fotograferar ofta (Grut 2005). 

 

Även vid lunchen har barnen möjlighet att göra val. De får själva välja vart de vill sitta och 

även bestämma själva hur mycket mat de tar, om de vill äta av allting och så vidare. Jag 

frågade en av pedagogerna om detta kan ställa till med problem, då jag vet av egen erfarenhet 

att vissa barn har svårt att koncentrera sig när de sitter bredvid ett visst barn. Pedagogen 

svarade då att det snarare är tvärtom, att när barnen får möjlighet att göra egna val blir de mer 

harmoniska och lugna. Arnér (2006) såg ett liknande resultat i hennes undersökning där 

barnen blev mer harmoniska och lugna när de märkte att de hade möjlighet att påverka beslut 

som rörde dem. Pedagogen påpekar dock att det finns undantag och att det ibland, precis som 

överallt, kan det uppkomma ”stökiga” situationer när barnen får vara med och bestämma.  

 

När det gäller frågan ”Varför väljer barnen som de gör?” har jag inte fått fram något tydligt 

resultat. Jag hade innan mina observationer en föreställning om att barn ibland gör val utifrån 

favoritpedagog eller efter vad kompisarna gör för val. Denna föreställning fick jag inte belägg 

för. Vid situation A1 ser man dock en tendens till att övriga barn följer med till målarrummet 

när Sara säger att hon vill måla och pedagogen säger att de går dit utan att först fråga om 

någon annan vill göra något annat. Dock uppkom inte några fler situationer där jag tydligt 

kunde se något som gav belägg för mina föreställningar. Detta kan bero på att jag endast 

observerade barnen och pedagogerna under fyra dagar, samt att barnen som observerats är vid 

ganska låg ålder och kanske inte ännu fått sådana värderingar. Jag har tolkat mina 

observationer så att barnen gör val efter sina egna önskemål, och vad de har lust till just vid 

tillfället.  

 

En annan av mina frågor var ”Kan man ändra sig när man redan gjort sitt val?” Det fanns 

inte många tillfällen då sådana situationer uppkom. Men i aktivitet A2 ändrar sig ett barn som 

först valt att bada, och när barnet säger att de ångrat sig lyssnar pedagogen till barnets 

önskemål och det är fritt fram att göra något annat. Samma sak gäller vid den utevistelse som 

bestämdes av pedagogerna, i den situationen fanns det barn som själva valde att gå ut men 

ångrade sig sedan och ville gå in.  
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5 Diskussion 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka barns inflytande i förskolan och vilka val 

barnen har möjlighet att göra. Forskningsfrågorna handlar om vilka val barnen gör och 

varför de väljer som de gör. Ytterligare en frågeställning är: Vilka möjligheter finns det att 

ändra sig när man gjort sitt val? 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 
Efter genomförda observationer och genom att tagit del av tidigare gjord forskning fick jag 

erfara att barns inflytande i förskolan kan vara svårtolkat och komplext. I studiens resultat 

framkommer det att barnen ges inflytande i olika former och i olika mängd och att de får 

möjligheter till olika val. Det skiljer sig mellan aktiviteter planerade av pedagogen såsom 

samling och på fri lek. Tre stycken samlingar observerades och i två av dem gavs barnen stort 

inflytande då de fick bestämma sångerna. I den andra samlingen gavs inte något reellt 

inflytande alls förrän barnen själva markerade att de ville vara med och bestämma över vilka 

sånger och ramsor som skulle sjungas. I den sistnämnda sekvensen kan det diskuteras varför 

pedagogen agerade som hon gjorde. En tolkning kan vara att det berodde på att pedagogen 

befarade att situationen skulle bli stökig om hon gick utanför ramarna av det hon själv 

planerat (Arnér 2006). När barnen visade att de hade önskemål angående sången var hon 

lyhörd för detta, men då samma sång valdes flera gånger föreslog hon att de skulle sjunga en 

annan sång. För vems skull detta var kan diskuteras, en tolkning kan vara att pedagogen inte 

ville att samlingen skulle bli för enformig och att barnen skulle få ta del av och lära sig nya 

sånger. En annan tolkning är att pedagogen tyckte att det blev för tjatigt att sjunga samma 

sång om och om igen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) ställer sig frågan för vems 

skull vi har planerade aktiviteter såsom samlingar, och betonar att det är barnens intressen 

som ska ligga till grund för innehållet. Resultatet visar en tendens till att pedagogen inte har 

detta i åtanke.  

 

Vid icke planerade aktiviteter fick barnen ofta frågor om vad de ville göra. Dessa frågor 

skiljde sig också åt då frågorna var mer öppna såsom: Vad vill ni göra? Till skillnad från en 

mer begränsad fråga såsom: Vill ni bada eller bygga? Jag har funderat över dessa olika typer 

av frågor och min tolkning är att pedagogen kanske tror eller har erfarenhet av att ibland 

räcker det inte med att ställa en öppen fråga som Vad vill ni göra? till en ett eller två åring. 

Barn i den åldern kan ha svårt att göra alltför stora val och då kan det passa bättre med den 

andra typen av fråga som är lite mer begränsad men som ger barnet olika alternativ att välja 

mellan. Vid en situation ställer pedagogen en fråga till ett barn och när det barnet talar om att 

det vill måla frågar pedagogen om någon annan vill måla. Innan hon fått något svar går hon 

till målarrummet. Wallin (1996) menar att barn inte ska behöva göra samma sak som sina 

kompisar utan att varje enskilt barn ska få sina intressen och behov tillgodosedda. I dagens 

förskola ser jag dock att detta kan vara ett problem då en pedagog har ansvar för fler barn än 

ett, och därför inte kan fokusera på varje individ hela tiden.  

 

Vid sekvensen då barnen skulle rita ser jag att barnen ges ett mycket begränsat inflytande och 

får inte i någon större utsträckning möjlighet att göra några val. Då det är pedagogen som ger 

barnen pennor får de inte själva välja vilken färg de ska rita med och här kan man diskutera 

hur detta utvecklar och främjar barns kreativitet som är en viktig del inom Reggio Emilia 

(Jonstoij & Tolgraven 2001). De barn som inte får plats vid bordet får inte rita. Vid denna 

situation var det dock en aning stressad stämning precis innan lunchen och det var mycket 
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som pedagogerna skulle hinna göra (blöjbyte, hjälpa till att tvätta barnens händer osv.) och en 

slutsats är att detta bidrog till att pedagogerna intog det tunnelseende som diskuterats tidigare 

(Arnér 2006).  
 
 

5.2 Möjlighet till val 
 

En slutsats av mina observationer är att det var barnen som valde vilka aktiviteter de skulle 

göra majoriteten av dagen. Pedagogerna på förskolan där undersökningen genomförts arbetar 

Reggio Emilia inspirerat och inom den pedagogiken betonas det att barn ska få vara delaktiga 

i beslut som rör deras vardag, de ses som kompetenta och deras åsikter och tankar ska tas på 

allvar (Jonstoij & Tolgraven 2001, Grut 2005). Tidpunkt för fruktstund, samling, lunch och 

sovning bestämdes av pedagogerna och detta av praktiska skäl.  

 

Det förekom att pedagogerna bestämde att alla barn skulle gå ut, men de barn som varit ute en 

stund och sen ville gå in fick göra det. En anledning till detta var att om barnen alltid fick 

välja själva om de ville vara ute eller inne fanns det barn som aldrig skulle vara utomhus och 

pedagogerna ansåg att det är viktigt att vara utomhus ibland, någon närmare förklaring till 

varför gavs inte. Dock betonas det i Läroplanen (Lpfö 98) att barn bör vistas både inomhus 

och utomhus. Barnen i undersökningen var ett till två år gamla och jag upptäckte att 

inflytande i den åldern är komplext. Hur mycket inflytande klarar en ett till tvååring av? Hur 

mycket inflytande är det praktiskt möjligt att ge som pedagog?  

 

Slutligen har jag funderat över om det skiljer sig hur mycket inflytande barnen ges vid olika 

aktiviteter såsom samling, fruktstund, utevistelse och så vidare. Vid de flesta situationer av fri 

lek som observerats tolkar jag det som att barnen ges relativt stort inflytande och blir 

tillfrågade av pedagogen vad de vill göra, och de har dessutom möjlighet att ändra sig när de 

gjort sitt val. Ett undantag är dock sekvensen där barnen ritar, där spelar andra faktorer in 

såsom stress. Arnérs (2006) studie visade att pedagoger ofta använder detta som en förklaring 

till varför inflytande inte ges i större utsträckning men då pedagogerna i den undersökningen 

fick i uppgift att ändra på sitt förhållningssätt märkte de att många situationer blev mindre 

stressade när barnen fick möjlighet till delaktighet.  

 

Vid samlingarna som observerats visar resultatet att det skiljer sig mellan olika pedagoger hur 

mycket barnen får vara delaktiga i beslut om vad samlingen ska innehålla. Vid lunchen har 

barnen stora valmöjligheter både när det gäller hur mycket mat de ska ta samt vart de ska 

sitta. Mitt resultat visar även att barnen har stor möjlighet att välja när de vill vara ute eller 

inne. De fruktstunder som observerats är för mig lite svårtolkade. Jag anser att det är svårt att 

avgöra hur mycket inflytande som kan ges i dessa situationer. Som till exempel får inte 

barnen äta obegränsat med frukt. Dock är detta en situation då den vuxne kan behöva 

bestämma.  

 

5.3 Metoddiskussion 

 
Efter att undersökningen var gjord och jag bearbetat mitt resultat kunde jag se att 

videdokumentation kan vara en svår metod. Många utav pedagogerna på förskolan både 

talade om och visade med sitt kroppsspråk att de inte kände sig bekväma med att bli 

videofilmade. Därmed kan jag inte vara säker på att jag fick med pedagogernas naturliga 

agerande. Dock stödde jag mina videoobservationer med anteckningar vilket jag ser som 
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något positivt då dessa situationer kunde kännas mindre provocerande för pedagogerna. 

Stukát (2005) diskuterar att observationer är en bra metod när man vill få med personers 

naturliga agerande och i efterhand ser jag att denna metod var den som var mest lämplig för 

min undersökning. Till mitt syfte och mina frågeställningar hade inte en annan metod som till 

exempel intervjuer varit lämplig då det var pedagogernas naturliga agerande som skulle 

observeras. Vid intervjuer finns en risk att undersökningsdeltagaren svarar utefter hon tror att 

hon agerar, vilket ibland kan skilja sig från hur hon egentligen agerar. Dessutom ansåg jag att 

barnen i undersökningen var för små för att kunna svara på den typen av frågor som hade 

ställts. 

 

En annan svårighet med mitt val av metod var att jag inte fick alla föräldrars medgivande att 

deras barn fick vara med på videofilm. Det gick därmed inte att ta upp kameran och filma när 

som helst utan jag var hela tiden tvungen att vara uppmärksam på om dessa barn var i rummet 

eller ej. Detta gjorde att mina videoinspelningar blev en aning begränsade och jag fick inte 

ihop så mycket material som jag från början hade tänkt. Jag kompenserade dock detta genom 

att föra fältanteckningar. 

 

Inget utav barnen som videofilmades visade något tecken på obehag av att bli filmade. Detta 

är såklart för mig omöjligt att veta med säkerhet men de flesta barnen reagerade inte 

överhuvudtaget på att jag filmade dem. Och de som reagerade gjorde det med nyfikenhet. Min 

tolkning av detta är att barn nuförtiden är vana vid att bli fotograferade och filmade. 

Dessutom är dokumentation en viktig del i Reggio Emilia-pedagogiken vilket gör att dessa 

barn blivit fotograferade och filmade på förskolan förut. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 
Under arbetets gång har många frågor väckts. Något jag funderat mycket över är hur mycket 

inflytande barn i åldrarna jag observerat kan ges? I vissa situationer har jag sett att om den 

vuxne inte skulle begränsa barnens inflytande hade det varit till barnets nackdel. En sådan 

situation är fruktstunden då barnen gärna hade ätit obegränsat med frukt om inte den vuxne 

hindrat dem. Samma sak gäller vid vissa situationer när barnen till exempel vill gå ut tio 

minuter innan lunchen serveras, vid sådana situationer är det nödvändigt för den vuxne att 

bestämma om man ska få till en fungerande verksamhet.  

 

Något som för mig hade varit intressant att undersöka vidare är föräldrars tankar och åsikter 

om barns inflytande. Under min undersökning hade jag ingen kontakt med föräldrar förutom 

genom mitt informationsbrev och fullmakt. Intressant hade varit att ta reda på varför 

föräldrarna valt en Reggio Emilia inspirerad förskola till sina barn, samt ta reda på hur mycket 

föräldrar egentligen vet om den typen av verksamhet och hur de ser på inflytande och 

delaktighet. Jag tycker att det vore intressant att undersöka hur mycket inflytande föräldrarna 

tycker att deras barn ska ha och om detta är något de funderar över.  
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Till vårdnadshavare/föräldrar till barn på Tomtebo förskola 
 

Jag heter Josefin Pettersson och läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar om barns inflytande och 

barns val i förskolan. Under vecka 42 och 43 kommer jag att besöka ert barns förskola för att 

göra observationer. Jag kommer att använda mig av videokamera och filma vardagliga 

situationer. Tillåter ni att ert barn deltar i denna undersökning och därmed videofilmas? 

Videomaterialet kommer att sammanställas i text. Resultatet redovisas i form av ett 

examensarbete i didaktik vid Högskolan i Gävle, examensarbetet kommer att finnas 

tillgängligt att läsa på http://hig.diva-portal.org. I den publicerade texten är barnens namn 

och förskolans namn fingerade. Det innebär att texten inte kan kopplas till enskilt barn, 

förskola eller kommun. Det videodokumenterade materialet lämnas till Högskolan i Gävle för 

arkivering.   

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig! 

Tack på förhand! 

 

Josefin Pettersson 

Tel XXXXXXXX 

E-mail xxx@xxx.xx 

 

Handledare 

Annika Elm Fristorp 

Tel XXXXXXX 

E-mail xxx@xxx.xx 

 

 

 

 

 

 

Härmed intygar jag att mitt barn får delta i undersökningen och därmed videofilmas: 

 

 

 

 

________________________________________ 

Målsmans underskrift 


