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Sammanfattning 
 
 
Syftet var att undersöka hur femåriga förskolebarn upplevde att de var delaktiga och hade 
inflytande i förskolans verksamheter. Syftet var även att undersöka hur pedagoger uppfattade 
att barn upplevde sin delaktighet och sitt inflytande i förskolan. 
 
I tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande har inriktningen många gånger varit 
på äldre barn, men det finns även studier på yngre barns delaktighet och inflytande. Tidigare 
forskning beskriver att barn till stor del upplever att de inte är delaktiga i exempelvis 
lärarinitierade aktiviteter. Det kan bero på vilket förhållningssätt och den kontroll pedagogen 
intar.  
 
Den forskningsansats som har valts är fenomenografi som är en kvalitativ ansats där man 
försöker beskriva ett fenomen, i detta fall två fenomen, barns delaktighet och inflytande.  
Den metod som är vald i uppsatsen är intervjusamtal med barn och pedagoger. 
 
Den här studien visar en skillnad i svaren från barnen på de båda förskolorna. På den ena 
förskolan ansåg barnen att det bara var de vuxna som bestämde medan barnen på den andra 
förskolan menade på att det mest var pedagogerna som bestämde men att de även själva fick 
möjlighet att vara med och bestämma. Samtliga pedagoger var av uppfattningen att barns 
delaktighet och inflytande var nödvändigt för en bra verksamhet och att de hoppades på att 
barn upplevde att de var delaktiga och hade inflytande. Det som var svårt var att låta barn 
bestämma över övergripande beslut och regler. 
 
Studiens slutsats var att barn till viss del upplevde att de var delaktiga och hade inflytande i 
förskolans verksamhet medan pedagogerna uppfattade att barn var delaktiga och hade 
inflytande. 
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Inledning 
 
 
Alla har vi olika erfarenheter av livet oavsett vilken ålder vi befinner oss i. En vanlig 
föreställning är att vi vuxna är de som ska lära barn, eftersom barn just är ´barn´. 
Jag vill dock tillägga att barn har så mycket mer att lära oss vuxna än vad vi tror. Då 

 menar jag inte en kunskapsmassa i största allmänhet utan i stället olika sätt att tänka 
                      kring de fenomen man möter som människa. (Arnér, Elisabet, 2009, s. 35). 

 
  
Fenomenen i detta examensarbete är barns delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamheter. Det finns en del forskning om barns delaktighet och inflytande både ur 
vuxenperspektiv och ur barns perspektiv men i uppsatsen undersöks det ur barns perspektiv. 
Uppsatsen handlar i huvudsak om hur barn upplever sin delaktighet och sitt inflytande, men 
även om hur pedagoger förmodar att barn uppfattar sin roll i verksamheten. Hur arbetslaget 
kan gå till väga för att ge utrymme för barns idéer, tankar och önskemål är också något som 
undersöktes. 
 
Ovanstående citat säger en del om hur verkligheten är, att vuxna många gånger väntar sig att 
det som finns att lära ut oftast kommer från de vuxna och att barns roll handlar om att ta in 
information. I arbetet som pedagog ingår det till stor del att tolka barns perspektiv, att 
utveckla förmåga att ta vara på ögonblick, att notera nyanser i samtal, att ta tillvara barns 
nyfikenhet. Vikten av att lyssna på vad barn säger och med det fånga samtalet hjälper barn att 
utveckla sina tankar kring ett intresse som börjat spira (Eva Johansson och Ingrid Pramling 
Samuelsson, 2003).  Ett femårigt barn visar i nedanstående citat sin tankar om att lyssna: 
 
 

Jag tycker att de vuxna ska lyssna på barnen. Barn har också något viktigt att säga.  
(Barnombudsmannen, 2000, s. 3) 

 
 
Delaktighet kan vara allt från att barn och vuxna bestämmer saker tillsammans, att barn får 
bestämma saker som pedagogen vet att barnet klarar av, till att delaktighet är något man har 
tillsammans med varandra, barn och vuxna. Delaktighet kan också vara när den vuxne är 
lyhörd för barn och deras behov och önskningar, åsikterna är många om vad delaktighet är 
helt beroende på den enskilda individen. Det kan spontant uppfattas som att det skrivna 
många gånger inte stämmer med verkligheten, vi vet vad och hur vi bör/ska göra för att barn 
ska bli delaktiga på olika vis men frågan är, vad gör vi?  I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
står det att förskolan ska arbeta för barns delaktighet, men det kan vara svårt att veta hur. 
Delaktighet är kanske olika eftersom innebörden av delaktighet beror på, vem betraktaren är, 
vi ser alla olika på saker och då även på begreppet delaktighet.  
 
I tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande har inriktningen många gånger varit 
på äldre barn, men det finns även studier på yngre barns delaktighet och inflytande.  
Men i denna undersökning vill vi lyfta fram de yngre barnens medverkan och påverkan i 
förskolans vardag.  
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskolebarn upplever att de är delaktiga 
i och har inflytande på förskolans verksamheter. Därför blir vår frågeställning här:  
 

• Hur upplever barn sin delaktighet och sitt inflytande i förskolan? 
 
Syftet är att undersöka hur pedagoger tror att förskolebarn uppfattar sin delaktighet och sitt 
inflytande i förskolan. Frågeställningen här är:  

 
• Hur uppfattar pedagoger att barn upplever sin delaktighet och sitt inflytande i 

förskolan? 
 

 

Begreppsförklaringar 
 

I detta avsnitt behandlar vi begreppen barns perspektiv, barnperspektiv, delaktighet, 
inflytande och pedagoger. 
 
Barns perspektiv och barnperspektiv är två skilda saker. Barns perspektiv innebär att se 
genom barns ögon och deras egna utsagor medan barnsperspektiv betyder att tillvarata barns 
villkor, behov och rättigheter (Centrum för barnkulturforskning, CBK, 2009). 
 
Delaktighet är enligt Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006, s. 15) att vara med i en 
process. En annan tolkning av ordet delaktighet är … att ta del av något som andra redan 
bestämt eller att vara den del av ett gemensamt fokus (Arnér, 2006, s. 26). 
 
I denna uppsats används begreppet delaktighet på följande sätt, man medverkar i något, till 
exempel att barn tillsammans med andra barn eller barn ihop med vuxna är med i förskolans 
verksamheter. Ett exempel på detta kommer från en förskola där pedagogerna vävde in barn 
intresse för dinosaurier och utvecklade det till ett temaarbete om dinosaurier.  
 
Inflytande tolkar Arnér och Tellgren (2006, s. 15) som att kunna påverka sin situation.  
En annan tolkning är… inflytande handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin 
vardag på ett påtagligt sätt (Arnér, 2006, s. 26). 
 
Begreppet inflytande innebär i denna text att barn har möjlighet att påverka förskolans 
verksamhet och att barn kan komma med förslag på vilka teman som förskolan ska ha. Detta 
innebär, som vi ser det, att pedagoger ska vara lyhörda, lyssna på barn, hjälpa barn till att 
uttrycka sina synpunkter och tankar men också ta barns synpunkter på allvar.  
 
En tänkbar tolkning av begreppen inflytande och delaktighet handlar om att kunna vara med 
och påverka. Vilket innebär att barn i förskolan ska ha möjligheter till att kunna göra 
personliga val och ta personliga initiativ (Anette Emilsson, 2008). 
           
Pedagoger i detta examensarbete avser både förskollärare och barnskötare. 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vi att skriva något om förskolans historik och vad Barnkonventionen 
innebär. 

 

Förskolans historik 
 
Den som räknas som den svenska förskolans anfader är Friedrich Fröbel (1782-1852) som 
förespråkade en pedagogik där en människa är en del av naturen och därför i ständig 
förändring. För att utvecklas ansåg Fröbel att människan även måste arbeta aktivt för att 
utvecklas och hos barn är den sysselsättningen att leka. Han ansåg att skapande och 
sinnesupplevelser också är betydelsefulla för barns utveckling. Fröbel kan idag framstå som 
lite före sin tid gällande sättet att lyfta fram barns lek och deras eget tänkande i verksamheten. 
Hans uppfattning om vad barn behöver få erfarenhet av är tydlig, då han menar att barn 
tillsammans med familjen, sig själv och naturen ska utveckla en harmoni. Fröbel menade att 
leken ger glädje, välbefinnande och lugn både inom och utom barnet men även en harmoni 
med världen (Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson, 2003). Pedagogen 
skulle vara en vägledare för barns passion för lärdom och inte undervisa utan observera barn 
och hjälpa dem att se, iaktta och stimulera deras självverksamhet.  
 
Arnér (2009) skriver om delaktighet och inflytande i förskolan och nämner begreppet någon 
annans perspektiv samt George Herberts Meads (1863-1931) tankar kring den saken. Mead 
menar att grunden för gynnsamma interaktioner är att kunna hålla fast vid sitt eget perspektiv 
men samtidigt kunna sätta sig i någon annans. Det är genom handling som en människa 
skapar social samverkan och det skulle då betyda att människan oavbrutet befinner sig i 
samspel med andra i ett ständig framåtskridande 
 
Systrarna Moberg, Ellen (1874-1955) och Maria (1877-1948) öppnade en av de första 
pedagogiska verksamheterna i Sverige och såg arbetet med barn som sitt livs uppgift och kan 
här räknas som pionjärer. Verksamheten bestod av småbarnsslöjd, sånglekar, modellering, 
ritning och för detta betalade föräldrarna en avgift. Systrarna Mobergs arbete drevs i Fröbels 
anda (Marika Gedin och Yvonne Sjöblom, 1995). 
 
En efterföljare till Fröbel är Maria Montessori (1870-1952) verksam under början av 1900-
talet. Hon lyfte fram barns biologiska och naturliga tillväxt som grund för deras handlande. 
Barns egen vilja till att göra framsteg blev viktig i denna pedagogik, Montessorimetoden, som 
Fröbel i sin pedagogik med innehåll av energi och verksamhetslust. Man kan även märka en 
viss påverkan av Sigmund Freud (1856-1939) när Montessori uttrycker att pedagogiken ska 
släppa lös barnets viljekraft och aktivitetslust, men till största delen härrör hennes tankar till 
Fröbelpedagogiken. Fokus ligger på arbetets betydelse där pedagogens uppgift är att skapa 
intresse och ge barn tid att arbeta för att till slut göra dem medvetna om vad det de vet. 
Utifrån barns rättigheter (SOU, 1997:116) och Montessoripedagogik lyfts ett barn fram som 
ett aktivt barn, som handlar på egen hand utifrån sin egen utvecklingsnivå och pedagogen har 
en roll som den iakttagande, avvaktande och tillbakadragna (Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson, 2003). Elisabeth G Hainstock (1978,1997,1999) summerar 
Montessorimetoden som unik som erbjuder en plan som är konsekvent och ser utvecklingen 
och behovet hos varje individ. Barnets behov är det som uppmärksammas.  
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Montessori menar på att i delaktigheten med omgivningen formas människans personlighet 
utifrån egna erfarenheter. 
 
Samtidigt som aktivitetspedagogiken var aktuell började man också intressera sig för 
utvecklingspsykologi med Elsa Köhler (1879-1940) som aktivitetspedagogikens centralgestalt 
i Sverige. Köhler var en etablerad forskare i utvecklingspsykologi i Wien. Ungefär vid den 
här tidpunkten, runt 1930-talet, presenterades barnobservationer som ett viktigt inslag inom 
pedagogiken i förskolan. Genom observationer kunde man lära känna barn bättre och se till 
det individuella barnets behov och förutsättningar (Oddvar Fagerli, Ole Fredrik Lillemyr och 
Frode Søbstad, 2000).  
 
Sven Hartman (2005) menar att genom Barnstugeutredningen (1968-1972), en statlig 
utredning, fick det pedagogiska arbetet i förskolan nya förutsättningar. Här bestämdes tre 
övergripande utvecklingsområden i förskolan: jaguppfattning, kommunikationsförmåga och 
begreppsbildning och basen hämtades från tre skilda forskningsinriktningar. Inriktningarna 
var dynamisk psykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi med namn som Erik 
Homburger Erikson (1902-1994), Georg Herbert Mead (1863-1931) och Jean Piaget (1896-
1980). Alla tre var viktiga men störst av dem blev Piaget. Ur den teoretiska basen för 
Barnstugeutredningen blev metodiken en grund som de kallade dialogpedagogik där dialogen 
blev ett dominerande bidrag i förskolepedagogik. Dialogen var det förhållningssätt som 
pedagogerna skulle använda sig av i förskolan och barnen skulle bli bemötta med respekt, 
lyhördhet och få stöd i sin utveckling och pedagogen skulle vara en aktivt deltagande part i ett 
ständigt pågående samtal (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  Genom 
Barnstugeutredningen kom synen på barn att ändras från att ha varit mindre aktivt till att ta 
tillvara på barnet som en kommunicerande individ. Man lade mycket ansvar för lärandet på 
barnet och begreppet jaguppfattning blev viktig likaväl som begreppsutveckling och 
kommunikation som var i fokus för förskolans strävansmål.  
 
Reggio Emilias pedagogik lyfter fram barnets rättigheter snarare än deras behov och vikten 
ligger på vad som ska läras, här finns ingen läroplan utan det förväntas att pedagoger och barn 
i samarbete ska bestämma riktningen i det gemensamma arbetet. Grundaren, Louis Malaguzzi 
(1920–1994), blev känd under 1900-talet främst genom skickligheten i att dokumentera vilket 
resulterade i fantastiska utställningar av barns bilder.  Här finns en tillit till barns kompetens i 
att skapa mening och förståelse för sin omvärld och i att det innehåll som barn ska lära sig 
kommer i andra hand och i att det viktiga istället är att de lär sig (Gedin och Sjöblom, 1995). I 
Reggio Emilia pedagogiken säger man att barn måste bli subjekt för vuxna, vilket de blir om 
vuxna låter dem ta ansvar och makt över sina egna tankar och den verklighet som de kan 
påverka. Det innebär att man har tillit till barns förmåga att skapa mening och förståelse för 
sin omvärld och vad man än arbetar med ska barnet tillåtas utveckla sina tankar och tycka att 
det de gör är roligt. Reggio Emilias förskolepedagogik ska även ses som en filosofi där 
formen blir viktigare än innehållet, det barnet ska lära sig kommer i andra hand.  
 
 
FN:s konvention om barns rättigheter och den också kallas Barnkonventionen antogs den 28 
november 1989 av FN:s generalförsamling. Ett av de första länder som skrev under 
konventionen var Sverige och detta skedde 1990. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. 41 
artiklar fastställer vilka rättigheter alla barn ska ha. Artikel 12 beskriver barns rätt till 
åsiktsfrihet. 
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Artikel 12  
 
1.   Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter  
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall  
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
 
 
2.    För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet.  (Konventionen om barnets rättigheter, 2006, s. 38) 
 

 

Styrdokument för förskolan 

 
Innan förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö 98, var det Socialtjänstlagen som styrde 
förskolan. I och med Lpfö 98 ingår förskolan i ett samlat utbildningssystem från ett år och till 
16 år. Grunden för den pedagogiska verksamheten i förskolan utgår från Lpfö 98 där barns 
inflytande ska tillvaratas i den pedagogiska planeringen. Sedan 1 januari 1998 är det 
Skolverket som är tillsyningsmyndighet för förskolan.  
 
I och med läroplanen kom värdegrunden att stå i centrum och man såg mer till den 
individuella människan och den individuella bedömningen (Hartman, 2005).  Pedagogerna 
ska arbeta på sätt som stämmer överens med läroplanens syften med fokus på värdegrund och 
den enskilda individen, för att ge utrymme och möjlighet till barns inflytande i vardagen. För 
att barn ska få denna möjlighet till inflytande bygger läroplanen på två delar, Förskolans 
värdegrund och uppdrag med grundläggande värden och uppdrag, och Mål och riktlinjer som 
består av direktiv gällande bl.a. normer, värden, utveckling, lärande och barns inflytande 
(Arnér, 2009). Det viktiga var inte vad barn lär sig utan att det lär sig och strävan är att lära 
barn att lära. 
 
Läroplan för förskolan lägger stor vikt vid barns delaktighet och inflytande. Ett av 
pedagogernas uppdrag i förskolan är att utarbeta en verksamhet som överensstämmer med 
läroplanen. I läroplanen synliggörs och stärks både den pedagogiska rollen och betydelsen av 
barns utveckling och lärande. Förskolan har haft en läroplan i 12 år och det står klart och 
tydligt att barn ska vara med och planera förskolans verksamhet.  
 
Om barns inflytande står det följande: 
 

I förskolan läggs grunden för att barn skall förstå vad demokrati är. De behov och 
intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.  
(Lpfö 98, s. 10) 
 
   

I läroplanen finns det mål som säger att alla barn ska kunna påverka och kunna ge uttryck för 
sina tankar och åsikter och att det ska respekteras: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed ha möjlighet att påverka sin situation.   
(Lpfö 98, s. 11) 
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Det finns mål och riktlinjer som pedagogerna inom förskolan ska följa:  
 

Alla som arbetar inom 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.  (Lpfö 98, s.12) 
 
  

I riktlinjerna står det också att arbetslaget skall: 
 
Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka  
verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärdering av verksamheten.  
(Lpfö 98, s. 12) 
 
 
     

Läroplanen för förskolan uttalar sig om frågor kring demokrati och barns inflytande: 
 

 
I förskolan läggs grunden till att barn ska förstå vad demokrati är. Barn ska ges rätt till  
inflytande i sin egen vardag i förskolan och de ska utveckla instinkter om vad begreppet 
demokrati kan innebära. Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får 
ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 
barn själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen  av den pedagogiska verksamheten. (Lpfö 98, s. 10) 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Den teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete är ett fenomenografiskt perspektiv. Från 
grekiskan kommer ordet fenomen som betyder ”det som visar sig” (Eva Johansson, 2003). 
 
På 1700 och 1800-talet funderade filosofen Immanuel Kant (1724–1804) över människans 
medvetande och frågade sig hur kan människan veta att det finns en värld där ute – en 
objektsverklighet – men aldrig veta hur den är beskaffad. Det människan kan veta något om 
tingen-som-de-framträder-för mig eller fenomenvärlden (Christer Stensmo, 2007. s. 116).  
 
På 1970- talet utvecklade Ference Marton, som är pedagog och professor vid Göteborgs 
Universitet, en forskningsansats för kvalitativa forskningsstudier den så kallade 
fenomenografin. Utgångspunkter för Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson 
och Roger Säljö (2005) var deras intresse för inlärning som utgår ifrån talet eller det skrivna 
språket. Författarna ville ta reda på olika företeelser i det verkligheten livet. De menar på att 
människor kan uppleva samma fenomen och begrepp på olika kvalitativa sätt. 
 
Fenomenografi är en ansats som studerar hur färdigheter och kunskaper förändras när 
människan blir tränad eller mer insatt på ett område. Fenomenografi är en analys av 
medvetandet om ting och saker som visar sig. Hur saker framträder för oss och vad man kan 
se bakom oväsentligheterna. Vi kan ha förutfattade meningar om världen och dess innehåll 
(Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison, 2008). Ference Marton och Shirley 
Booth (2000) beskriver variationer i olika sätt att uppleva sin omvärld och menar på att en 
fenomenograf vill beskriva olika variationer av omvärlden. 
  
Fenomenografin är alltså en ansats som syftar till att redogöra för väsensskilda tolkningar av 
fenomen och metoden används framför allt inom pedagogiken (Henry Egidius, 2006). 
Det finns första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är hur något är 
och besvaras med frågan VAD. Andra ordningens perspektiv hur något uppfattas vara och 
besvaras med frågan HUR enligt INOM [Inlärning och omvärldsuppfattning]-gruppen (2005).  
 
Enligt Staffan Stukát (2005) är ansatsen en variant av ett kvalitativt angreppssätt. Stukát 
talade även om hur fenomen i människans omvärld uppfattas, man var ute efter meningen som 
alternativ till förklaringar. Det vill säga att det finns ett samband mellan hur människan 
uppfattar sin omvärld och att det finns olika sätt att tänka. Beskriver att det kan finnas olika 
uppfattningar men även identifiering av olika variationer, samt redogör hur något ter sig och 
hur något visar sig för människan. Syftet i kvalitativ forskning är att beskriva och upptäcka de 
fenomen som påträffas på det område som har studerats. 
 

Istället för att intressera sig för hur mycket elever lär sig under olika betingelser, 
sätter fenomenografin fokus på vad och hur man lär sig. (a.a. s. 33)  

 
För att få fram ett resultat i fenomenografi behövs det datainsamling, renskrivning av 
materialet och därefter analys av materialet. Därefter söker man hitta likheter och olikheter i 
vad intervjupersonerna har sagt. Materialet läses, sorteras och då kan man se mönster för en 
kategorisering av uppfattningar. Syftet med en kvalitativ forskning är att beskriva och 
upptäcka fenomen som påträffas inom det område som studerats, i detta fall barns delaktighet 
och inflytande (Stukát, 2005).  
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Tolkningen av citaten är en process som rör sig mellan det enskilda uttalande, gruppen 
 av de valda citaten. Uppmärksamheten är riktad på likheter och skillnader.  
(Michael Uljens, 1989, s. 44) 
 

 
Beskrivande kategorier användes i fenomenografin och det betyder att man sammanför 
kvalitativt olika uppfattningar om ett och samma fenomen som en grupp människor har. 
Forskarna kategoriserar de olika uppfattningarna som visar sig. Genom en noggrann analys 
får man fram likheter och olikheter i uppfattningarna och kan därmed skapa 
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna är inte bestämda av forskaren på förhand 
och det innebär att analysen inte utgår från något färdigt kategorisystem. 
Beskrivningskategorierna tolkas fram ur det insamlade datamaterialet från resultatet (Uljens, 
1989). 
 
  
 

Barns perspektiv  
 
Barns delaktighet och inflytande är det centrala i vår studie och utifrån den litteratur vi har 
läst behandlar vi frågor om barns delaktighet och inflytande.  
 
Man kan se på delaktighet och inflytande och på följande sätt: 
 

• Definition på barns perspektiv är barns livsvärld och egna upplevelser om omvärlden. 
• Barns rätt till delaktighet och inflytande handlar om pedagogens tilltro till barns 

förmågor.  
• Barns rätt till delaktighet och inflytande i en demokratisk verksamhet. 
• Samspel mellan barn och pedagoger upplevs när pedagoger kan ta ett barns perspektiv. 
• Delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet innebär att pedagoger ger barn 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.  
• Barns upplevelse av sitt eget inflytande och vad de kan påverka. 
• Stark och svag lärarkontroll innebär barns möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 
 
Definition på barns perspektiv 
 
Arnér (2009) menar att det inte enbart finns en definition på barns perspektiv utan många och 
att innebörden i begreppet ständigt är föränderligt beroende på förändringar i samhället och 
kulturen samt historiskt och inte minst sociala förhållanden. I en annan begreppsförklaring 
handlar det om att konkret se hur världen ser ut från barns egna synvinklar, utifrån detta 
handlar barnperspektiv om såväl barns perspektiv på den egna tillvaron som vuxnas 
perspektiv på barn. Barns perspektiv handlar om hur de uppfattar sin omvärld, hur de ser på 
saker och ting ur sin egen synvinkel och ser det som är betydelsefullt och väsentligt. Barns 
perspektiv är alltså barns egna föreställningar om vad tillvaron handlar om. Som vuxen utgår 
man från det egna perspektivet, vuxenperspektivet vilket är naturligt men andras perspektiv är 
inte något självklart, där måste man göra ett medvetet val och det gäller i högsta grad valet av 
barnperspektivet. För att kunna närma sig barn perspektiv är det viktigt att sätta sig in i hur 
barn uppfattar världen runt omkring sig, vad det är de är intresserade av och vad de tycker är 
vikigt (Arnér, 2009). 
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Barns delaktighet och inflytande 
 
Vad menas med inflytande och delaktighet? Det kan ses ur två aspekter, den pedagogiska och 
den demokratiska rättigheten och dessa är också utgångspunkter för barns möjlighet att bli 
lyssnade på och kunna var med och dela sina erfarenheter och tankar. Ska barn göras 
delaktiga är förutsättningen att vuxna har förmåga att ta barns perspektiv och att kunna 
uppmärksamma följderna av olika beslut som ryms i olika positioner som barn tillåts inta. För 
att komma närmare barns perspektiv behövs ett förhållningssätt där vuxna tillåter barn att ha 
sitt eget sätt att tolka och förstå världen. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan 
(1999) menar att barn har möjlighet att känna delaktighet och förståelse om vuxna kan fånga 
barns perspektiv och göra dem delaktiga. När barn förstår att de blir sedda och hörda, att 
vuxna tar tillvara deras intressen och bemöter dem med respekt finns det möjlighet för barn att 
vara delaktiga och ha inflytande. Barns perspektiv bör följaktligen innebära de vuxnas syn att 
tillvarata barns bästa, lyfta barn som viktiga individer i samhället och se barn som 
kompetenta.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att barn i förskolan tillsammans med andra 
barn och pedagoger skall vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön, välja tema 
och temats innehåll, vara med och ta fram regler för allas trivsel och gemenskap, kunna välja 
olika material och olika aktiviteter. När barns åsikter respekteras, barn får ta ansvar, vara 
delaktiga i beslutsfattandet, utvecklar de en förmåga att förstå och agera efter demokratiska 
principer. 
 

 
Genom att klä den vuxnes och barnets perspektiv i ord ger man barnet 

                      en begynnande förståelse för att vuxna förstår men också att de ibland  
                       måste vara de som bestämmer. (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999, s. 38-39). 
 
 
Författarna menar också att utmaningen för pedagogerna är att de utgår från barnens sätt att 
förstå/uppfatta på samma gång som förskolans mål ska nås för barns lärande. Pedagogen 
måste utgå från barns intressen och tankar för att de ska bli intresserade av det som de skall 
lära sig.  I pedagogisk forskning i Sverige (2003) skriver Pramling Samuelsson och Sonja 
Sheridan om delaktighet som värdering och pedagogik. Om ett barn skall kunna göras 
delaktig i förskolans verksamheter är en förutsättning att pedagogen kan ta ett barns 
perspektiv. 
 
  

Hur utvecklar vuxna ett förhållningssätt där barn erfar att de har inflytande och 
                       delaktighet?  (Pramling Samuelsson och Sheridan, a.a., s. 70) 
 
 
Pedagogerna måste anstränga sig att tyda barns meningsskapande. Pedagogerna måste klara 
av att fånga barns perspektiv och se till att de är delaktiga. Om barn aktivt ska kunna utöva 
inflytande på den egna situationen förutsätter det att deras handlande tas på allvar. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (a.a.) menar att när barn upplever att de blir sedda, hörda och att 
deras intressen tas till vara känner de sig delaktiga. 
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Barns rätt till delaktighet 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att syftet med att problematisera är att 
synliggöra barns rätt till delaktighet och kunna göra barn delaktiga i förskolans verksamheter. 
Det är en förutsättning för att pedagogen ska kunna ta ett barns perspektiv. Perspektivet som 
författarna lägger i grundtanken om barns delaktighet och inflytande gäller delaktighet i både 
ord och gärningar och att barn ska behandlas med respekt. Pedagoger bör också ha tilltro till 
barns förmåga att klara av saker med stöd, handledning och uppmuntran i samarbete med den 
vuxna. Det stannar ofta vid att delaktighet kan ses som ett värde utan att uppnå en pedagogisk 
medverkan, därför förutsätts delaktighet och engagemang för ett lärande och 
meningsskapande. I Pedagogisk forskning pekar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 
på ett resultat i en norsk studie där Søbstad (2002) visar på att barn uppfattade att de hade ett 
visst förhandlingsutrymme men det gällde i huvudsak dem själva i t.ex. leken. Resultatet 
visade på att barn uppfattade att de kunde bestämma över sig själva och sin lek men resten 
bestämde vuxna. Pedagogerna i sin tur uppfattade det som om barnen redan var delaktiga i 
beslutsprocesser och förstod att de var delaktiga.  
 
 
Samspel mellan barn och pedagoger 
 
Man kan se tillvaron i förskolan som ett ständigt samspel mellan barn och pedagoger där den 
sociala situationen blir en slags utgångspunkt för det gemensamma ansvaret som alla har för 
varandra. Arnér (2009) menar att man i studier om barns inflytande i förskolan kan märka att 
barn inspireras och utvecklas mer i samspel med andra barn och vuxna än ensamma. Philip 
Hwang och Björn Nilsson (2003) skriver om Lev Vygotskij där han talar om den närmaste 
utvecklingszonen som beskrivs såsom ett spelrum mellan två utvecklingsnivåer, alltså mellan 
den nivå som barn befinner sig på och den kommande. Det proximala, som handlar om 
avståndet mellan det som ett barn själv kan göra och vad man tillsammans med andra kan 
åstadkomma och där den vuxna till viss del har mer kunskap. Här utvecklar barn sin egen 
förmåga tillsammans med pedagogens stöd och vägledning som successivt bör minskas för att 
barn ska ges möjlighet till egen insats. Samarbetet mellan barn/barn och barn/vuxna är alltså 
av stor betydelse för lärande och barn har lättare att klara av saker tillsammans med andra än 
enbart själva. För att pedagogen ska kunna närma sig ett klokt förhållningssätt så att barn kan 
få delaktighet och inflytande behöver man som vuxen frångå givna och redan bestämda regler 
och istället kunna ta ett barns perspektiv. För att barn ska kunna ansvara för sina handlingar 
för att ta initiativ måste de tillfrågas och få möjlighet till reflektion i olika situationer (Hwang 
och Nilsson, 2003). 
  
 
Delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet 
                                                                                     
Som pedagog har man ansvar för att göra så att delaktighet och inflytande i verksamheten 
stämmer överens med de grundläggande värderingarna i förskolan (Ann Åberg och Hillevi 
Lenz Taguchi, 2005). För att barn ska kunna förstå ett jämlikt förhållningssätt måste 
pedagoger bjuda in och tro på barns duglighet och se till värdet av gemensamma reflektioner. 
För att tillsammans kunna reflektera över den gemensamma vardagen måste vuxna även ge 
barn möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt ska också barn lyssna på andras 
åsikter.  När barn inte får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tänka fritt för att kunna 
påverka sin vardag finns det liten möjlighet till engagemang och ansvar och då bygger inte 
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förskolan på demokrati eller delaktighet. Som pedagog ska man heller inte vara orolig för att 
barns delaktighet skulle handla om att de själva ska ta över det fulla ansvaret och göra som de 
vill. Det skulle förmodligen leda till kaos både för barn och vuxna men också för 
verksamheten. För att få barn intresserade att diskutera och engagera sig för olika saker måste 
innehållet också vara fängslande och meningsfullt.  Det är troligen ingen större skillnad på 
barn och vuxna gällande att väcka ett intresse, det viktigaste är att så ett frö, få barn att 
reflektera och tycka att det som de upptäckt är roligt och spännande och bli ännu mer nyfikna. 
För att få kunskap om vad barn tycker är viktigt och intressant, måste man lyssna på barns 
diskussioner, reflektera över deras önskemål och se hur man tillsammans kan arbeta vidare. 
Barns frågor är i centrum men det behöver inte utesluta pedagogers möjlighet att utmana barn 
till fortsatt reflektion inom ett specifikt område som för barn är intressant. I leken utvecklar 
barn en känsla för både rättigheter och delaktighet och de utvecklar en förståelse för vad det 
innebär att bestämma i den gemensamma leken, det sker en form av samlärande.  Barns tankar 
kan vidgas om de får möjlighet till utmaning och att barn kan utvidga sina perspektiv (Åberg 
och Lenz Taguchi, 2005). 
   
 
                      Enligt läroplanen ska verksamheten utgå från barnens erfarenheter, intressen, 
                         behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att 
                        skapa mångfald i lärandet (Lpfö 98, s. 12) 
 
 
 
Barns upplevelse av sitt eget inflytande 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver om vilken förståelse femåringar har i fråga 
om beslut och beslutsfattning och hur barn upplever sitt inflytande i förskolan. De har 
undersökt barns egna uppfattningar om vad de vill göra i förskolan. Författarna har frågat 
barnen: Vad skulle du vilja göra i förskolan om du kunde välja det själv? En annan fråga var: 
Anser du att läraren vet vad du vill göra? Ytterligare en fråga som författarna har ställt till 
barnen är: Vem bestämmer på förskolan?  
 
Resultatet av deras studie visar att barn bestämmer över den fria leken, fria aktiviteter, sina 
egna saker och till en viss utsträckning sig själva. Barnen påverkade inte innehåll, rutiner eller 
lärarinitierade aktiviteter. Pramling Samuelsson och Sheridan och redovisar barns tankar om 
begreppet bestämma på följande sätt: 

 
• Att göra det man själv vill. De flesta barn menar att bestämma är att göra det man själv vill. Får barnen 

bestämma så väljer de att leka tillsammans med sina kamrater. 
• Att tänka ut – fantisera. Att bestämma är för barn också att tänka ut - att fantisera. Barnen menar att de 

bestämmer genom att tänka hur och vad de vill vara i leken. De tänker att de ska vara starka, eller den 
bästa tjuven i leken och på så sätt bestämmer de att de skall vara detta. 

• Att utöva makt. Den som bestämmer över leken, lekens tema och de regler som gäller är det barn som 
hittar på leken. Han eller hon är ”lekaren” med makt att besluta. 

• Att göra vad de flesta vill. Ett barn menar att bestämma det är att göra som de flesta vill. Intressant är att 
han tar sin utgångspunkt för detta i förskolans kontext och att det är den förskola vilket bedöms ha 
högsta kvaliteten. 

• Att tillåta eller förbjuda. Bestämma får emellertid en annan innebörd när barn talar om vad det är 
fröken bestämmer. När fröken bestämmer så gör hon det genom att antingen tillåta eller förbjuda, alltså 
vad barnen får lov att göra eller inte. (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2001, s. 47)  
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Stark och svag lärarkontroll 
 
I Emilsons (2008) avhandling beskrivs Bernsteins begrepp stark och svag klassifikation. Är 
klassifikationen stark då är aktiviteten specialiserad och det innebär att den har en tydlig 
identitet och att den inte kan blandas ihop med någon annan aktivitet. Ett exempel på en sådan 
aktivitet är förskolans samling. Klassifikationen uttrycket att den pedagogiska verksamheten 
är strukturerad och dess innehåll. Det har stor betydelse för barns delaktighet. Vid stark 
lärarkontroll har barn mindre möjlighet att vara delaktiga och vid svag lärarkontroll har barn 
större möjlighet att påverka verksamheten. Vad är det pedagogen uppmuntrar i möte med 
barn, som gör så att barn kan känna delaktighet och inflytande? Emilson anser att studier om 
delaktighet är bristfälliga, speciellt gällande små barn i förskolan och hon valde därför att 
studera detta i sin avhandling. Hon kom fram till att små barns delaktighet bland annat 
påverkas av det förhållningssätt och den kontroll pedagogen intar.  
 

 

Vuxenperspektiv och barns perspektiv 
 
Ett barns perspektiv är något som vuxna måste välja eftersom det inte är en självklarhet och 
perspektivet kan var svårt att hålla fast vid trots att man gjort ett medvetet val. I en studie om 
samverkan av Birgitta Qvarsell (2003) som presenterades i Pedagogisk forskning visade 
resultatet på att barn och pedagoger såg olika på vad som var viktigt och nödvändigt i den 
dagliga förskoleverksamheten (Eva Johansson, 2003). De vuxna hade fokus på barns omsorg, 
trygghet och välbefinnande medan barn tyckte att verksamheten var det viktigaste. Barns 
uppfattningar och perspektiv kan kanske ses som något man inte riktigt tar tillvara och anser 
vara viktiga. Pedagogers uppfattning om vem/vad barn är, hur de utvecklas och lär sig har 
betydelse för deras förhållningssätt till barnen. Barns perspektiv är barns upplevelser, 
intentioner och det som blir märkbart (fenomen) för ett barn och för pedagogen innebär det att 
kunna ta ett barns perspektiv och på så vis komma att förstå andra. Pedagoger har ambitioner 
att förstå barns perspektiv (Johansson, 2003).   
 
 
Man kan se på delaktighet, inflytande på följande sätt: 
 

• Pedagogens förhållningssätt 
• Yrkesrollens uppdrag innebär en reflektion över sin egen roll. 
• Barns egna initiativ – pedagogens makt 
• Pedagogens intresse för barns perspektiv 

 
 
 
Pedagogens förhållningssätt 
 
Arnér (2006) menar i sin avhandling att pedagogerna ska ändra sitt förhållningssätt så att de 
säger mer ja till barns initiativ. Arnér belyser pedagogens roll för hur barn kan få inflytande i 
förskolan. Hennes utvecklingsarbete handlar om hur barn kan få delaktighet i sin vardag på 
förskolan. Inflytandebegreppet förbinds med demokrati och barns möjlighet att påverka sin 
vardag och det är pedagogernas ansvar att ge barn förutsättningar för denna rätt. För att pröva 
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att se världen som barn gör så kan utgångspunkten vara att försöka tolka barns handlande 
utifrån barns eget syfte.   
 
Yrkesrollens uppdrag 
 
I förskolan finns tid för fri lek, men till stor del förkommer det strukturerade aktiviteter som 
måltider, utomhusvistelse och andra dagliga återkommande rutiner som organiseras av vuxna. 
Det kan vara besvärligt för pedagoger i förskolan att bryta gamla mönster om de tror att 
regelsystemet måste vara som det är och om de har en uppfattning om att barns initiativ skulle 
störa ordningen. Arnérs (2006) studie visar att efter ett utvecklingsarbete har pedagogernas 
syn förändrats och de har börjat reflektera över sin egen roll i samspelet med barn. Kanske har 
tid inte funnits för lyhördhet för barns tankar, idéer och ansvar gällande förskolans dagliga 
verksamhet men om den tiden ges barn kan möjligheten till delaktighet och inflytande öka. 
Vid medvetenhet om uppdraget i sin yrkesroll blir pedagogerna också reflekterande över sitt 
förhållningssätt gentemot barn och kan på så vis reflektera över sin syn på barns perspektiv.  
 
Pedagogerna menar på att mycket handlar om inställning, både det som syns och inte syns. 
Det präglar arbetet och samspelet med barn som befinner sig i underläge och är beroende av 
de vuxna. Man kan tala om förskolans traditioner och dess kodsystem där pedagogerna ingår 
och tar ansvar för de processer som inträffar i verksamheten. Det kan vara påfrestande med 
förändringar och motstånd kan lätt uppstå. Pedagoger kan många gånger utgå från att det 
invanda arbetssättet är det riktiga och ser därför inte alltid möjligheter till en förändring 
eftersom det kan vara svårt att förändra gamla mönster. För att kunna utvecklas till att bli en 
utforskande, tänkande och medveten person bör man reflektera och uppmärksamma sitt eget 
tänkande och dessutom konfrontera det med sådant som är ovanligt eller nytt. Här kan nämnas 
något så vanligt som att säga Ja till barns initiativ istället för som så många gånger säga Nej 
för att man som vuxen inte riktigt kan sätta sig in barns perspektiv.  I situationer där barn får 
möjlighet att ta initiativ och kan genomföra en aktivitet utvecklas arbetssättet och dessutom 
stärker det medvetenheten om betydelsen i samspelet mellan barn och vuxna (Arnér, 2006). 
 
 
Barns egna initiativ  
 
Om barn tar plats och kommer med egna initiativ vet vuxna inte riktigt vad som kan hända 
och det kan var grunden till att vuxna blir oroliga när barn kommer med idéer. Vuxna har 
makt och rättighet att bestämma och därför vill de inte riktigt riskera oordning eller kaos som 
skulle kunna hända om barn bestämde.  Ser man istället på möjligheten att välja att utgå från 
barns perspektiv kan pedagogen påverka sina chanser till förståelse som kan leda till ett bättre 
samarbete mellan barn och vuxen. Barns möjlighet till inflytande över sitt eget 
meningsskapande kan bero på vuxnas förhållningssätt och reflektion över sitt eget agerande. 
Det handlar om att som pedagog våga bryta invanda mönster och uppmuntra förändringar, på 
så vis kan synsättet förändras (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). 
 
 
Pedagogens intresse för barns perspektiv 
 
Emilsson (2008) lyfter fram en central punkt i de studier som är gjorda, nämligen pedagogens 
intresse för ett närmande till barns perspektiv och dess positiva resultat. Författaren menar att 
barns perspektiv har en retorisk positiv laddning och kompetens både politiskt, i forskning 
och i pedagogiska debatter. Men trots detta bör en närmare undersökning av själva betydelsen 
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av barns perspektiv göras. Emilsson menar liksom Johansson (2003) att en vuxen endast kan 
närma sig barns perspektiv men aldrig kunna göra fordran på perspektivet och det kan leda till 
frågan, om en vuxen har möjlighet att uppfatta det ett barn uppfattar?  

 

Metod 
 
Vi har valt att intervjua barn och pedagoger. Den forskningsansats som vi har valt är 
fenomenografi och fenomenografin är en kvalitativ ansats där man beskriver ett fenomen. I 
vårt fall är det två fenomen, barns delaktighet och barns inflytande i förskolans verksamheter. 
 

Val av litteratur  
                                                  
Arbetet startade med att söka efter litteratur som behandlar förskolebarns delaktighet och 
inflytande i förskolans verksamheter. Vi sökte efter litteratur med innehåll om barns 
perspektiv/barnperspektiv och vuxenperspektiv på barnperspektiv. Det som vi också har sökt 
efter är litteratur om fenomenografi som är den teori som vi har utgått ifrån. Tidigare 
forskning som har gjorts har varit till stor hjälp för oss. Vi har aktivt sökt litteratur via 
bibliotek, högskolans bibliotek, databaser och i tidigare kurslitteratur.  
 

Urval  
 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har vi valt att göra vår studie på två 
förskolor i en storstadsregion. Förskolorna ligger i två olika kommuner. Det är en större 
förskola med sex avdelningar och en mindre förskola med tre avdelningar som har valts till 
denna studie. Båda förskolorna drivs i kommunal regi. På båda förskolorna är 
undersökningarna gjorda på en 4-5 års avdelning.  Det är 20 barn och tre pedagoger på 
respektive avdelning. Grunden för undersökningen är två barnintervjuer och två 
pedagogintervjuer på varje förskola. Sammanlagt rör det sig om fyra barnintervjuer och fyra 
pedagogintervjuer.  
 
 

Genomförande 
 
Till barnen gjorde vi ett intervjuunderlag (bilaga 3) med sex frågor om hur de upplevde vilka 
som bestämde på förskolorna och vad de fick vara med och bestämma. Barnen intervjuades 
enskilt för att de skulle känna sig avslappnade och lättare kunna svara på frågorna med egna 
tankar och ord. De skulle få den tid som de behövde för att svara på frågorna utan att behöva 
känna sig stressade. 
 
Till att börja med gjordes så kallade provintervjuer. Vi ville prova frågorna för att undersöka 
om barnen förstod frågorna och frågornas innehåll. Det var fyra barn som deltog i 
provintervjuerna. Det visade sig att en av frågorna var något svårbegriplig och en del av 



 15 

barnen kunde inte svara på en fråga för att de inte förstod vad som sades, därför var en 
ändring nödvändig. Den ändring som gjordes bestod i ett antal ”uppvärmingsfrågor” 
där vi utgick från deras egen person med frågor som, Vad heter du? Hur många år är du? Har 
du några syskon? Dessa frågor var av vikt eftersom de tillfrågade barnen inte var vana att bli  
intervjuade. Fyra nya barn fick förfrågan om att delta och svara på frågor gällande delaktighet 
och inflytande, det var ett barn som sa nej till att medverka därför tillfrågades ytterligare ett 
barn.  De fyra barn som var med i undersökningen intervjuades enskilt i ett för dem välkänt 
rum där de kunde känna sig avslappnade och lättare kunna svara på frågorna med egna tankar 
och ord. Vi upplevde det som om barnen med lätthet kunde uttrycka sig om den egna 
delaktigheten och inflytandet på sin förskola. Intervjuerna varade i cirka tio minuter med varje 
barn där vi skrev ner barnens svar på våra frågor.  
 
Vi har i denna uppsats valt att använda oss av skriftliga intervjufrågor till pedagogerna. 
Provfrågor delades också ut till sex pedagoger för att få kunskap om frågorna var förståeliga 
och det visade sig att det var vissa frågor som var för lika och då tog vi bort en fråga.  
Alla pedagogerna fick elva likadana frågor (bilaga 4) om barns delaktighet och inflytande i 
förskolans verksamheter. Vi valde skriftliga frågor för att frågorna var komplicerade och i och 
med detta behövde pedagogerna ges möjlighet till att kunna fundera, reflektera över frågorna i 
lugn och ro. Vi ville också att pedagogerna skulle svara enskilt på frågorna och de fick en 
vecka på sig att studera frågeunderlaget för att sedan intervjuas en och en.  Samtliga intervjuer 
varierade mellan 30 och 40 minuter där respondenterna gav utförliga svar som skrevs ner av 
intervjuaren, efter det bearbetades svaren. Vi har endast använt oss av strukturerade intervjuer 
där frågorna och frågeområdet var förutbestämt. Det innebär fasta frågor som ställts till alla 
pedagoger som var med i undersökningen (Bo Johansson och Per Olov Svedner, 2006). 
Anledningen till att vi valde strukturerad intervjuform var att ge samma förutsättningar och få 
så neutrala svar som möjligt av samtliga respondenter och att resultatsvaren var lätta att 
bearbeta.  
 
 
Bearbetning av material 
 
När alla barns och pedagogers intervjuer var gjorda renskrevs allt material, sedan lästes alla 
intervjuer igenom vid ett flertal tillfällen. Vid en fenomenografisk ansats används 
beskrivandekategorier vilket innebär att man presenterar kvalitativt olika uppfattningar om ett 
och samma fenomen. I vårt fall är det två fenomen, delaktighet och inflytande. Vi analyserade 
barns och pedagogers svar för att se om det fanns likheter och olikheter i deras svar på våra 
frågor och har utgått från andra ordningens perspektiv. Beskrivande kategorier används i 
fenomenografin där beskrivningskategorierna inte är bestämda av oss på förhand utan är 
skapade utifrån våra intervjuer. Vår uppmärksamhet har varit riktad på likheter och olikheter 
mellan barn och pedagogers uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande. 
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Forskningsetniska riktlinjer 
 
Vi följde de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och 
deras fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2004). 
 

• Informationskravet där den som forskar ska informera deltagarna om deras roll i 
undersökningen och vilka villkor som gäller. Särskilt att det är frivilligt att vara med i 
undersökningen och att man kan avbryta deltagandet   

• Samtyckeskravet som innebär att forskaren måste ha deltagarens samtycke. Samtycke 
bör även inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare om intervjupersonen är minderårig. 
Deltagarna har rätt att bestämma om och hur länge de vill medverka. Deltagarna kan 
avbryta medverkan och de inte får utsätts för påtryckning. 

• Konfidentialitetskravet som innebär att personer som deltar i undersökningen ges 
konfidentialitet. Materialet skall lagras så att enskilda personer inte kan identifieras av 
utomstående. 

• Nyttjandekravet där information om insamlat material endast får användas i detta 
undersökningsändamål och alltså inte lånas ut till andra vetenskapliga arbeten.  

 
Innan vi började vår undersökning skrev vi till rektorerna på de respektive förskolor och 
berättade om studiens syfte, att undersöka barns delaktighet och inflytande på förskolans 
verksamheter. Vi ville undersöka hur barn upplevde sitt inflytande men även fråga 
pedagogerna vad barn hade för inflytande på verksamheten och hur de trodde att barn 
upplevde sin delaktighet och sitt inflytande. Rektorerna godkände att vi fick göra 
undersökningen på deras förskolor. En av rektorerna svarade att det var på villkor att 
personalen kände att de orkade med den merbelastning som vår undersökning innebar. Både 
barnens föräldrar och pedagogerna fick brev utdelade till sig (bilaga 1 och 2) där de fick 
möjlighet till att samtycka alternativt avböja sin medverkan. Samtliga respondenter var 
positiva till att vara med i studien förutom ett av barnen som avböjde sin medverkan.  
Materialet i denna undersökning kommer endast att användas till denna uppsats och inte lånas 
ut i något annat sammanhang. Deltagandet var frivilligt och gick att avbryta. Inga 
personuppgifter kommer att lämnas ut, det har heller inte förekommer någon fotografering 
eller videoupptagning och det skriftliga material som använts kommer att förstöras efter det 
att denna uppsats är godkänd och klar. 
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Resultat 
 
Under resultatavsnittet redovisar vi undersökningens resultat.  

 

Resultat av barnfrågor gällande delaktighet och inflytande 
 
Vi har tolkat fram följande kategorier i barnens resultat: 
 

• Vuxnas makt 
• Barns egen makt 
• Andra barns makt 
• Barns önskemål – lek 

 
 
Vuxnas makt 
 
Denna kategori handlar om barns uppfattningar av vem som bestämmer på förskolan. 
 
I jämförelse mellan förskolorna skiljde sig svaren något åt. På den mindre förskola svarade 
barnen entydigt att det var fröknarna som bestämde och på den större förskolan svarade 
barnen att det var fröknarna och ibland barnen som bestämde.  

 
 
Att man försöker bestämma över någon, att om man är en vuxen då ska den bestämma så att 
man inte blir sjuk eller så, tycker jag. (Kalle 5 år) 
 
 
Det gör X och X, (förskolerektor och husansvarig). (Lotten 5 år) 
 
 
Fröknarna (efter en kort paus) och barnen. (Karin 5 år) 
 
 
Fröknarna, inte barnen. (Nils 5 år) 

 
 
Barns egen makt 
 
Under denna kategori redovisar vi barns uppfattningar av när de får bestämma. 
  
De genomförda barnintervjuerna visar att barn uppfattar att de bestämde i leken och när man 
hittar på leken, man får även bestämma över de egna saker som man har med sig till 
förskolan. Här var svaren likvärdiga på de båda förskolorna, att det var i leken barnen kunde 
bestämma. 

 
 
Ja, ganska ofta. Idag har jag bestämt lite. Jag kommer nästan inte ihåg, jo i går. I dag bestämde 
jag leken och i går bestämde jag också leken. (Nils 5 år) 
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 Jag får bara bestämma i leken. (Karin 5 år) 
 
  

Aldrig! Jo i leken. (Lotten 5 år) 
 
 
När jag får hitta på leken då får jag bestämma. (Karin 5år) 
 
 

 
Andra barns makt 
 
Denna kategori handlar om när andra barn bestämmer. 
 
Flera barn svar var att de upplevde att de själva sällan bestämde, det var oftast andra både 
barn och pedagoger. Ett barn överlämnade bestämmandet till andra, ett annat barn visste inte 
hur/vad det skulle göra och ett annat barn svarade, att då leker jag med någon annan. 
Ytterligare ett annat svar var att de går därifrån och inte lyssnar och hittar på någonting annat. 
Svaren varierade på båda förskolorna. 
  

 
Då leker jag en annan lek och då kanske någon säger, okey, okey, då får väl du  
bestämma! (Lotten 5 år) 
 
 
Vet inte, det är mamma och pappa som bestämmer. (Karin 5 år) 
 
 
Om Johan frågar om han får vara med så får Fredrik bestämma. (Kalle 5 år) 
 
 
Om någon bestämmer något jag inte vill då gör jag inte det, men om någon bestämmer 
något jag vill då gör jag det. (Nils 5 år) 
 
 
 
 

Barns önskemål - lek 
 
I denna kategori visar det sig att barns önskningar handlar om deras lek.  
 
De svar som vi fick av barnen var varierande, bestämma över alla barnen, barnen ska sluta 
bråka, leka med lego, lera, måla. Barnen svarade också att de ville vara inomhus hela dagen, 
andra ville gå ut och leka eller äta glass och godis hela dagen. Genomgående svar var att 
barnen ville leka i olika former. På den mindre förskolan svarade barnen att de ville leka 
medan barnen på den större förskolan svarade mer utförligt och preciserat vad de hade för 
önskemål.    
  

 
Leka med lego.  (Kalle 5 år).  

 
 
Jag skulle leka mamma o pappa barn med mina kompisar för jag har rätt många kompisar,  
X och X och X och X. Men man måste turas om att bestämma, då blir det rättvist. (Lotten 5 år) 
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Leka! (Nils) 
 
 
Då skulle jag bestämma att vi var inne hela dagen och vi skulle kunna pyssla lite 
och så skulle vi kunna lägga pussel och memory och de här som de finns ett, två,  
tre och fyra på (Mixmax). Det tycker jag att vi skulle göra. (Karin 5 år)  

 
 
 

Sammanfattande tolkning             
 
I vår undersökning handlar det om två fenomen, dels det om barns delaktighet, dels om barns 
inflytande i förskolans verksamhet. Undersökningen visar att det är i leken som barn uttrycker 
att de har störst möjlighet att kunna bestämma och detta gällde barnen på båda förskolorna. 
Barnens svar gällande delaktighet och inflytande visar att barnen på den mindre förskolan 
tyckte att det var de vuxna som bestämde och att de själva inte fick vara de som bestämde. På 
den större förskolan svarade barnen att det var pedagogerna och ibland de själva som fick 
bestämma, men att det mest var pedagogerna. Det fanns en möjlighet att bestämma, framför 
allt när det var de själva som kom på leken för då kunde de också bestämma lekens 
utformning. Genom lek får barn möjlighet att själva ha kontroll över vad som händer och vad 
de vet och i leken får de möjlighet att pröva på att göra saker själva tills de känner att de 
behärskar något (Ingrid Pramling Samuelsson & Maj Asplund Carlsson 2003).  Ett exempel 
på hur Lpfö 98 beskriver leken: 
  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje    
 barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt  
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(Lpfö 98, s. 9) 
 
    

 
Av barnens svar att döma fanns en önskan hos två barn att vara inomhus och leka med 
kamrater istället för att vara utomhus om de själva fick möjlighet att bestämma vad som skulle 
hända under en dag på förskolan. De menade att de själva sällan fick möjlighet att bestämma 
när de lekte med andra barn, deras upplevelse var att det var det barn som de lekte med som 
styrde lekens innehåll. Barnen svarade även att om någon annan ville bestämma allt kunde det 
hända att barnet lämnade leken och lekte någon annan lek. 
 
Denna undersökning visar att barnen till att börja med upplevde det som om de sällan fick 
bestämma men efter en stunds tanke sa de att de fick bestämma lite grann. De upplevde att det 
oftast var andra barn som fick bestämma och styra leken och att de själva inte hade så mycket 
inflytande att påverka leken och här kanske man kan tala om en maktskillnad mellan barnen. 
Det var också barn som uttryckte sig att de inte visste hur de skulle bestämma och andra som 
överlät bestämmandet till någon annan. Kan det vara så enkelt att de barn som upplevs som 
starkare och har en bättre position i gruppen också får möjlighet att oftare vara den som 
beslutar villkoren och regler i lekens innehåll? Det skulle även kunna vara så att en del barn 
har ett mer kreativt tänkande och initiativtagande som genererar i nya idéer och på så vis blir 
det barnet mer intressant att leka med (Jfr Lev Vygotskij, 1995). 
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Barns önskemål är att det ska vara mer fri lek och inom förskolan har leken alltid haft en 
central betydelse. Ser man på barns egna intressen så visar vårt resultat i studien att leken är 
viktig och att det i leken man får möjlighet att påverka och bestämma. Leken är det som sätter 
sin prägel på förskolans pedagogiska verksamhet(a.a.) och det framkommer även i vår studie, 
att leken har en central roll för förskolebarn (Fagerli, m.fl., 2000). Enligt Arnér (2009) har 
många barn tagit upp problemet med regler som finns på förskolan som är satta av vuxna och 
som betyder i barnens ögon att det är något man inte får. 
 
 

Resultat på pedagogfrågor 
 
 
Följande kategorier har vi utifrån intervjuerna tolkat fram: 
 

• Barns makt 
• Det barn inte kan påverka 
• Barns utveckling  
• Barns kompetens 

 
 
Barns makt 
 
Under denna kategori redovisas pedagogernas tankar om barns delaktighet och inflytande. 
 
En pedagog menar att barn ska ha möjlighet att påverka vad man gör inom förskolan, en 
annan tar upp vikten av att barn ta ansvar för sina egna handlingar och miljön på förskolan. 
En annan pedagog pekar på vikten av barns tankar och åsikter i olika former av samarbete. Ett 
svar är att man kan fråga barnen om deras tankar om olika saker, ett annat svar är att barn inte 
alltid reflekterar över sitt inflytande. Samtliga pedagoger ansåg att det var en självklarhet att 
barn ska vara delaktiga och ha inflytande i förskolan. 
 
 

Att barns intressen ska uppmärksammas av personal. Att alla barns åsikter ska höras.                   
(Petra) 
 
 
I verksamheten kan barn få välja om de till exempel vill vara inne eller ute och leka. 
(Maja)     
 
 
Man delar något med andra. I förskolan kan detta exempelvis innebära att barnen får  
medverka i samtliga aktiviteter.  (Maja) 
 
 
Barn kan välja att delta eller inte.(Berit) 
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Det barn inte kan påverka  
 
I denna kategori tar vi upp vad pedagogerna anser att barn inte kan påverka. 
 
 
Här kommer tankar som säkerhet och trygghet, val av kläder vid utevistelse som kan vara 
svårt för barnen att påverka.  Dessutom kan det vara svårt för barn att påverka fasta rutiner 
inom förskoleverksamheten. Pedagogerna menade på att barn inte kan vara med och 
bestämma gruppindelningarna. 
 

 
Våra fasta rutiner kan barn inte bestämma över, det gäller också datorer eftersom det skulle 
kunna innebära att de jämt satt där. (Berit) 
 
 
När det gäller gruppindelning. De kan inte själva avgöra vilka som passar ihop. (Eva) 
 
 
Barn har inte kompetens att avgöra vad som är deras bästa, de har för lite livserfarenhet  
för det. (Maja) 
 
 
Placeringen i en samling tycker jag inte att de ska vara med och bestämma. (Petra) 
 
 
 
 

Barns utveckling 
 
I denna kategori tar vi upp barns utveckling 
 
Ett av svaren pekar på att förskolan är barns arbete och då är det viktigt att barn får möjlighet 
att känna de trivs och får känna sig som en del av helheten. En pedagog svarar att om barn får 
vara med och känna delaktighet växer de som individer. Pedagogerna poängterar vikten av 
självreflektion. 
 

Barn ”växer” genom att få känna sig delaktiga och få ta ansvar för sitt handlande. De får en 
starkare självkänsla och identitet.  (Kajsa) 

  
 
 Absolut!!! Man ser att barnen blir stolta, mera intresserade, tar mer ansvar. Samarbetet blir  

bättre.  (Eva) 
 

 
Vi pedagoger är där för deras skull och då ska de veta att vi respekterar och lyssnar till deras 
tankar och åsikter. (Berit) 
 

 
Barns kompetens. 
 
Under denna kategori redovisas pedagogers syn på barns kompetens 
 
En pedagog menar på att barn är uppfinningsrika och spontana och att barns åsikter och tankar 
är av stort värde för verksamheten. Andra tankar är att med delaktighet visar barnen mer 
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respekt för varandra och varandras åsikter och på så vis blir det ett bättre samarbete. Barn ska 
ha möjlighet att vara med och påverka samt att utforma miljön på förskolan. 
 
   

Barn är kompetenta och kan därför till exempel välja om de vill vara ute eller inne. (Berit) 
 

 
Om barn får vara med och påverka förskolan så kan den utvecklas och bli mer anpassad  
för barn och deras behov. (Maja) 
 
 
Barn ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet, visa sina åsikter, ta ansvar, handla 
demokratiskt och träna samarbete med andra barn. (Kajsa) 
 
  

Sammanfattande tolkning 
 
Resultatet av pedagogernas svar kan tolkas som om de ansåg att barns delaktighet och 
inflytande var ett måste för en bra verksamhet, det som kan vara svårt att låta barn bestämma 
över är de övergripande bestämmelser och regler som finns. Samtliga ansåg att det var viktigt 
att låta barn vara med och utforma verksamheten eftersom ”barn växer med uppgiften”. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar på att uppleva sig som delaktig är ett sätt 
att uppleva sig som kompetent. 
 
En av pedagogerna svarade att det i förskolan finns många rutiner som till exempel måltider 
och att det oftast är svårt att ändra på dem tidsmässigt. Eftersom dessa måltider inte styrs av 
pedagoger så handlar det om att verksamheten får rätta sig efter måltiderna och det är något 
som pedagog har svårt att ändra på. Däremot kan det enligt en pedagog vara så att man som 
pedagog måste styra så att inte ett och samma barn kommer i skymundan till exempel vid 
utflykt när barnen ska hålla varandra i handen. Här får man som pedagog se till att alla har 
någon hand att hålla i.  
 
Ett pedagogsvar var att genom att intervjua barn så kunde man få reda på vad de hade för 
tankar om till exempel temaarbeten, lekar och andra aktiviteter. Barns tankar och åsikter är 
också av betydelse och ska respekteras. Arnér (2009) menar att barns perspektiv på olika vis 
ska tillvaratas av pedagogerna för att en demokratisk fostran ska vara meningsfull i förskolan. 
 
 Ett av pedagogsvaren om delaktighetens innebörd var att barn ”räknas till gruppen” och ingår 
i en gemenskap, man delar något med andra. Inflytande innebar för samma pedagog att 
barnen kan vara med och påverka livet på förskolan. I förskolans verksamhet skulle det kunna 
betyda att personal, barn och/eller föräldrar kan påverka verksamheten genom önskemål eller 
krav. I den fria leken svarade två av pedagogerna att barnen i den fria leken hela tiden gör 
egna val och tar egna initiativ till vad de vill göra, om de vill leka själva eller med någon 
annan.  
 
Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) visar på att det är de vuxnas villkor och regler som 
styr barns inflytande i förskolan och möjligheterna för barn att kunna påverka verksamheten 
är begränsad. 
 
 



 23 

Diskussion 
 
Ett perspektiv ur Lpfö 98 
 
1998 fick förskolan sin första läroplan Lpfö 98 och i den står det om förskolans uppdrag och 
dess värdegrund. Läroplanen är ett av styrdokumenten som man använder sig av i dagens 
förskola och ligger till grund för innehållet i all förskoleverksamhet.  Förskolans uppdrag är 
att den skall lägga grunden för ett lärande som är livslångt. En viktig del i barns utveckling 
och lärande är leken. Lekens betydelse, som har underskattats i många år, är en viktig del i 
barns utveckling. I leken och i det lustfyllda lärande stimuleras fantasi, kommunikation, 
inlevelse, samarbete med andra barn och vuxna, förmåga att lösa problem samt förmåga till 
ett symboliskt tänkande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att barns 
delaktighet och inflytande är begränsad till deras lek och där kan de bestämma lekens innehåll 
och vilken eller vilka de vill leka med. Det som har framkommit i vår undersökning är att 
barn upplever att de kan ha inflytande på sin lek, val av kamrater och lekens innehåll. Barn 
upplever att de inte kan utöva inflytande på verksamhetens innehåll och det kan enligt vår 
tolkning bero på att pedagogerna inte tydliggör vad barn kan var med och påverka. Vid 
genomgången av svaren från pedagogerna framkom att läroplanen inte nämndes i något 
sammanhang gällande barns delaktighet och inflytande. Det faktum att man i sin verksamhet  
arbetade efter läroplanen framkom tydligt men själva styrdokumentet nämndes inte av någon 
pedagog. Samtliga pedagoger ansåg att barns inflytande och delaktighet var en självklarhet i 
förskolans vardag eftersom barn ska ha möjlighet att vara med och påverka samt utforma 
miljön på förskolan. Barn utvecklar sin sociala förmåga och tar ansvar för sina handlingar 
men även för förskolans miljö. De intressen och behov som barn visar bör vara grunden för 
förskolans verksamhet. Barn måste också ges möjlighet att kunna bli delaktiga i sin egen 
situation. Förskolan är faktiskt barns allra första skola som ingår i ett utbildningssystem från 
ett år till och med 16 år. 
 
I mål och riktlinjer för skolan skrivs det om barns inflytande och att förskolan skall lägga den 
grunden så att barn förstår vad demokrati är. I en studie som Arnér och Tellgren (2006) har 
gjort framkommer det att barn vill ha mer inflytande i förskolan. Arnér (2006) har i ett 
utvecklingsarbete velat förändra förhållningssättet hos pedagogerna. Hon ville undersöka om 
pedagogerna kan ändra sitt synsätt på barns förslag och ge barn mer inflytande. Arnér vill att 
pedagogerna ska säga mer Ja till barns initiativ och mindre Nej.  Hon menar att demokrati och 
inflytande är viktiga begrepp i förskolans verksamheter. Om man då ser på vad arbetslaget i 
förskolan skall göra enligt Lpfö 98 är det bland annat att barn ska få möjlighet att påverka 
förskolans verksamhet efter sina förutsättningar men även att barn ska få vara med och 
utvärdera verksamheten. Emilson (2008) skriver om stark och svag lärarkontroll och med det 
menar hon det förhållningssätt och den kontroll som pedagogen intar.  Vid stark lärarkontroll 
är det pedagogen som bestämmer och barn har inte så stora möjligheter att påverka 
verksamhetens innehåll medan vid svag lärarkontroll har barn större möjlighet att påverka 
verksamheten. Det visar sig i vår undersökning att pedagogerna vill att barn ska ha inflytande 
på verksamhetens innehåll som till exempel att pedagogerna lyssnar på barns intressen och 
sedan gör ett tema utav det. Det som resultatet visar när vi frågade barn om vad de fick 
bestämma, var att det var de vuxna som bestämde men att barnen ibland fick vara med och 
bestämma. Alla barn var överens om att de fick bestämma i leken, men också när de själva 
hittat på en lek samt när man tog med sig egna leksaker hemifrån. I intervjun sade en pedagog 
att hon inte trodde att barn reflekterade över sitt inflytande på verksamhetens innehåll men 
förhoppningsvis att de upplevde att deras röster blev hörda.  
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Vi som intervjuare upplever nog också att barn inte reflekterar över sitt inflytande men vi 
anser att pedagogerna kan bli bättre på att synliggöra för barn vad de har för inflytande och 
deras delaktighet i utformningen av verksamheten. 
 
Pedagogerna betonar att barn är idérika, spontana och att barns tankar och åsikter är av stor 
betydelse för verksamheten. Pedagogerna menar på att barn ska få vara med och påverka 
utifrån deras mognad. Vi anser att pedagogerna på förskolan har levt upp till läroplanen men 
det som vi har funderat över är anledningen till att ingen av pedagogerna har nämnt att de 
arbetar efter läroplanen. 
 
I barnkonventionen står det uttryckligen att barns ska beredas möjlighet till att höras men 
också att de ska kunna bilda egna åsikter och vi anser att vi har fått fram i vår undersökning 
att barns röster blir hörda och att deras åsikter tas till vara.  
 
Teoretisk diskussion  
 
På 1970-talet började man i Göteborg utveckla en forskningsansats som man kallade för 
fenomenografi. Då började man intressera sig för mycket barn kunde lära sig under olika 
premisser och att det finns olika uppfattningar att identifiera variationerna. Metoden används 
framför allt inom pedagogiken (Egidius, 2006). Man ville redogöra för hur något ter sig och 
hur något visar sig för människan (Stukát, 2005). En fenomenografisk undersökning innebär 
tolkning av olika sätt att uppfatta ett fenomen. Kärnan i fenomenografin är enligt Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson är att göra barn medvetna om sitt eget lärande. Vår 
erfarenhet från förskolan är att pedagogerna inte synliggör barns lärande. De säger inte titta nu 
har du lärt dig det här.  
 
I den här uppsatsen har syftet varit att undersöka fenomenet barns delaktighet och inflytande. 
Ett resultat som har framkommit i undersökningen är att barn inte ser att de är delaktiga och 
har inflytande på förskolans verksamhet. Några barn upplever och har kunnat tala om för den 
som intervjuat att det inte bara är pedagogerna som har bestämmer över förskolans 
verksamhet utan att de själva också kan påverka verksamheten. Det finns variationer när barn 
tänker och det har vi sett i undersökningen. Vissa barn har inte förstått att pedagogerna väver 
in barns intressen i verksamheten. De har inte uppfattat att de kan vara med och påverka. Hur 
ska pedagogerna utveckla ett förhållningssätt så att barn uppfattar att de är delaktiga och har 
inflytande. Vi tror att pedagogerna på förskolorna måste vara tydliga mot barn och tala om att 
det här är du intresserad av och då har vi gjort ett tema utifrån det. Om barns ges tillfällen till 
att vara delaktiga och ha inflytande i förskolans verksamhet så blir barn mer delaktiga och 
deras intresse samt kunskap på området ökar. 
 
En annan förutsättning för att barn ska kunna göras delaktiga i förskolans verksamheter är 
enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att pedagogerna bör kunna ta ett barns 
perspektiv. De menar också att pedagogerna måste kunna tyda barns meningsskapande, och 
om det ska kunna fungera så behövs det att barn är aktiva. Barn behöver också känna att de 
blir sedda, hörda och att deras intressen tas till vara och i och med detta känner sig barn 
delaktiga och att de har inflytande. 
 
De intervjuade pedagogerna hoppades att barn ser att det kan påverka förskolans verksamhet 
och samtliga barn i vår studie ger uttryck för att de bara kan bestämma över leken, vem de vill 
leka med, vad de ska leka och över de egna leksakerna som de har med till förskolan. 
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Samtidigt var det endast ett barn som svarade att barnen också fick vara med och bestämma 
över annan verksamhet än leken.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Barns perspektiv 
 
Barns delaktighet och inflytande är något som de själva menar har störst betydelse i, 
exempelvis moment som lek där de själva får möjlighet att bestämma lekens innehåll och 
regler. I barns lärande ingår en viktig substans, nämligen leken där barn lär tillsammans och 
dessutom lär varandra. Rättigheter, samhörighet, kommunikation, delaktighet och inflytande 
är saker som barn utvecklar i leken och som tillsammans bildar ett lärande (Jfr Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003).  
 
Barns egen makt 
 
Barns samspel är på lika villkor där ingenting är rätt eller fel, regler, deltagare och roller kan 
ändras utan att leken slutar. Många barn upplever att det inte finns någon som direkt 
bestämmer i leken och att en turtagning och samrådighet existerar mellan deltagarna.   
Barnens bild är att vuxna i huvudsak bestämmer men i lekar där vuxna inte ingår finns 
utrymme för barn att bestämma (Jfr Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). 
 
Vuxnas makt 
 
Ett av barnen menade att bestämma är när folk gör det man vill och med egna saker kunde 
man tillåta eller inte tillåta andra barn att få leka med de egna sakerna. Barns perspektiv är 
alltså inte ett utan flera beroende på aktörerna, tillsammans med andra barn i leken är man 
mer jämbördig i delaktighet och inflytande. Tillsammans med vuxna, pedagoger alternativt 
föräldrar, är perspektivet ett annat och kan innebära att det är de vuxna som i huvudsak 
bestämmer vad barn får eller inte får göra. Den vuxne blir den som tillåter alternativt inte 
tillåter barnen att göra olika saker och kommer i läget att stå i en maktposition i förhållande 
till barnet. Frågan är här om barns perspektiv handlar om samma sak som vuxnas tankar om 
barns uppfattningar och hur vuxna ser till barns perspektiv och synvinklar om man befinner 
sig i en sådan maktposition (Jfr Arnér, 2009).  
 
Ser man till barnet, dess mening i lärandet och vad barnet anser är av vikt är det av stor 
betydelse hur pedagogen möter barnet genom att ignorera eller integrera barns intressen. Det 
visade sig i undersökningen att barn genom lek får möjlighet att själv ha kontroll över vad 
som händer och vad de vet (Jfr Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). Istället för att 
utgå från våra vuxna föreställningar om barn och hur vi ser på eller uppfattar barn bör vi 
istället inrikta oss på barns egna erfarenheter. Bortser man från problem i olika situationer och 
i stället fokuserar på möjligheterna och riktar intresset till barns handlingar blir fokus ett helt 
annat. Ur ett barns perspektiv är pedagogen tvungen att tolka vad barn säger och gör men 
samtidigt utifrån egna föreställningar om barns perspektiv styra den egna tolkningen. Det 
handlar om att det som barn uttrycker är något som av pedagogen ska förstås som 
meningsfullt. Eftersom innebörden av att tolka barns perspektiv är att vara lyhörd för det barn 
säger likaväl som att förstå sammanhanget som barn ingår i.   
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Det kan vara mer förståeligt att sätta sig in i barns perspektiv än ett barnperspektiv med tanke 
på att alla har ett eget perspektiv. Vuxenperspektiv är när man vill barnets bästa och utgår 
bland annat från trygghet, omsorg där barnets eget perspektiv lätt kan åsidosättas så att dess 
åsikter blir bortglömda och oviktiga. När man ser till barns perspektiv kan vuxnas beslut 
ibland bli felaktiga om barn och pedagoger har helt olika åsikter om vad som är väsentligt i 
förskolans verksamhet.  Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att det är en 
utmaning att bli skicklig i att tolka och förstå barns perspektiv, men också i att möta och 
utmana varje barn utifrån hennes/hans intentioner och livsvärld. Reflektion och reflekterande 
tänkande är något som uppstår vid konfrontationer med något eller någon som bryter mot det 
vanliga och som bidrar till att nyskapa kunskap och förändring. Pedagoger får syn på många 
olika sätt att se på tillvaron genom reflektion och kan på så vis omvärdera det man redan tros 
veta (Jfr Arnér, 2009). Genom barn och deras reflektion har pedagogen möjlighet att hitta 
spännande utmaningar till barn och om man medvetet lyssnar till vad barn diskussioner 
behandlar får vi insikt i vad barn är intresserade av. Lusten att själv utveckla sig som pedagog 
är av största vikt när vi lyssnar på barns åsikter detta för att utmana dem vidare i sina tankar 
och möjligheter till att utvidga sina perspektiv (Jfr Åberg och Lenz Taguchi, 2005).  
 
Barn ska få känna sig respekterade, lyssnade på och uppmuntras till att se olikheter som en 
tillgång där det finns möjlighet till att utveckla en förståelse för andra individer. Barn med 
annan bakgrund, exempelvis från andra kulturer, ska ha möjlighet att med pedagogens hjälp 
skildra sin bakgrund för att andra barn ska ha möjlighet att utvidga sin kunskap för 
omvärlden. Att barn lär av varandra är ingen nyhet, man ser det som en tillgång för lärandet 
när barn får möjlighet att tillsammans med andra utveckla nya upptäckter och kreativt 
tänkande.      
 
För att kunna stödja och stärka barn i deras intressen och förmågor är det viktigt att barn ser 
olikheter för att på så vis dra nytta av varandras skillnader och att kunna reflektera över dem 
och pedagogerna ska tillvarata och uppmuntra barns olikheter. Vuxna prövar på saker som 
kanske inte alltid fungerar som de har tänkt sig och det är likadant med barn, det är tillåtet att 
få misslyckas. Man drar lärdom av ett misslyckande och får möjlighet att pröva på att se saken 
ur ett annat perspektiv och lär sig då ytterligare något nytt. Pedagoger som har möjligheten att 
få tillbringa stor tid med barn har också möjlighet att få upptäcka världen om och om på nya 
sätt och få den stora möjligheten att ständigt stå inför nya utmaningar (Jfr Åberg och Lenz 
Taguchi, 2005). 
 
Fasta rutiner och ramar i förskolans verksamhet är något som barn kan känna en trygghet i 
men det behöver inte utesluta deras delaktighet i exempelvis utformning av den fysiska 
miljön. Barn och pedagoger ska tillsammans utforma en stimulerande miljö med möjlighet till 
olika aktiviteter för lärande med egna val som lek, temaarbeten och social samvaro. Miljön i 
förskolan ska inte vara oföränderlig utan i samspel med pedagoger ska barn ha möjlighet att 
förändra i sina utrymmen så att det passar för att stimulera till varierande läranden.  
 
Om barn själva fick bestämma vad som skulle kunna ske en dag på förskolan så var det att 
leka, och det inkluderar både barns fria lek och den så kallade styrda leken. I önskemål om 
vad en dag skulle kunna innehålla ingår till stor del även andra saker som görs dagligen som 
till exempel leka med lego, lera och att måla. Resultatet av undersökningen visar att barn vill 
ha större valfrihet när det gäller att vara utomhus eller inomhus där det tyvärr många gånger i 
verksamheten inte finns någon valfrihet. Det kan bero på att valfriheten sällan finns då 
verksamheten till stor del är bunden till redan återkommande rutiner som lunch eller 
mellanmål som har fasta tider. Efter måltidstiderna måste själva verksamheten läggas för att 
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en dag på förskolan ska kunna fungera.  Ett annat skäl kan vara att man som pedagog har 
fastnat i ett sätt att följa dessa rutiner och inte ser möjligheterna till en förändring (Jfr Arnér, 
2009). 
 
 
Delad makt 
 
I undersökningen svarade två av barnen att det i huvudsak var de vuxna som bestämde, både 
pedagoger och föräldrar. De andra två menade att det var pedagogerna och barnen som 
bestämde. Egna saker som barn hade hemma eller tog med till förskolan bestämde de helt 
själva om och menade att när de blir vuxna då finns möjlighet till att bestämma mer (Jfr 
Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). 
 
 
Vuxenperspektiv på barns perspektiv 
 
Lev Vygotskij (1896-1934) pekar på betydelsen av ett samarbete mellan barn och vuxna för 
att barn ska bli tänkande, medvetna, utmanas och utvecklas. Här påverkar barnet och den 
vuxne varandra och det leder till ett pedagogiskt möte där båda tillför mening, aktivitet och 
kreativitet. Undersökningen visar att barn inte kan vara med och bestämma över säkerhet och 
fasta rutiner inom verksamheten. Hur barn kan vara med och bestämma ansåg en av 
pedagogerna beror på barns förutsättningar och ålder eftersom barn inte har kompetens att 
avgöra vad som är bäst för dem. Åberg och Lenz Taguchi, (2005) anser att pedagogers uppgift 
är att alla barn ska synliggöras men det behöver därför inte betyda på att det ska ske på exakt 
samma vis.  
 
Samarbete och ansvar var något som pedagogerna ansåg som viktigt i vår undersökning.  
Eftersom vi har olika erfarenheter beroende på vart i livet vi befinner oss så betyder det även 
att den vuxne kan vidareutvecklas i samspel med barn. Får barn möjlighet att bli delaktiga och 
vara med och forma den pedagogiska verksamheten får barn också en positiv syn på sitt eget 
lärande (Jfr Roger Säljö, 2000. Om barn får delaktighet och inflytande främjar det även deras 
egen utveckling i gruppen, eftersom barnet har möjlighet att bli starkare och vågar mer vilket i 
sin tur gör dem mer nyfikna och engagerade.  
 
Som pedagog bör man ta ansvar för att den sociala samverkan ska fungera tillsammans med 
barn och deras föräldrar, det går inte att skylla på omständigheter runtomkring som till 
exempel att barngruppen skulle vara si eller så. Ett reflekterande över sig själv och sin 
pedagogiska roll är något som förbättrar och stimulerar till en utveckling i samspel med andra 
och leda till nya insikter om både sig själv och andra. Goda relationer mellan pedagoger och 
barn kan vara avgörande för att man på ett vettigt sätt ska kunna klara av konflikter och ge tid 
för samtal där både barn och pedagoger får möjlighet att komma till tals. När barn kan få 
komma till tals är det lättare för vuxna att förstå barns tankar och funderingar dessutom bör 
det vara en självklarhet för pedagoger att ta barnen på allvar (Jfr Arnér, 2009).  
 
Frågan om barns delaktighet , inflytande och vilken barnsyn pedagogen har ligger till grund 
för vilken förståelse och inte minst förförståelse man har för barn och deras kapacitet (Jfr 
Arnér, 2006).  
Ser man framåt vad det gäller barns liv och utveckling istället för att se till nuet och den 
kompetens som barnet förfogar över just nu. För att barn ska kunna komma till tals behövs det 
ögon som ser miljön ur barns perspektiv så att medverkan och inflytande blir mer påtagligt.  
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Vad handlar delaktighet om, är det kanske att alla får bestämma lika mycket eller kanske det 
att barn och pedagoger tillsammans bestämmer i ett demokratiskt förhållningssätt?  Ansvaret 
ska vila på den vuxne, pedagogen, som ska avgöra hur och när man ingriper i olika situationer 
där barns delaktighet synliggörs. Barns delaktighet handlar inte om att pedagogen lämnar över 
vuxenansvaret till barn, det skulle kunna leda till kaotiska situationer. Det hela handlar om ett 
samarbete där demokrati råder, när man som pedagog har ett stort ansvar att bjuda in barn till 
givande diskussioner och reflektioner (Jfr Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Ska man som 
pedagog se ur barns perspektiv och se till att barn trivs under sina dagar på förskolan så kan 
det vara till stöd att fråga barn hur de ser på sin dag. På så vis kan mångfalden av barns bilder 
av vad deras dag ska innehålla utveckla hela verksamheten och tillföra både barn och 
pedagoger någonting nytt och lärorikt.  
 
Det finns många stunder under dagen där barn och vuxna gör saker gemensamt och ett av 
dessa tillfällen är dagens samling, där barn tillsammans med en vuxen kan planera och 
genomföra den typ av samling som just det enskilda barnet är intresserad av. På så vis kan alla 
barn få känna delaktighet och inflytande genom att få möjlighet att utforma något på det sätt 
som passar henne eller honom. Med möjligheten att samtliga barn får möjlighet att bestämma 
kommer man med sannolikhet att få både varierande och spännande innehåll i de dagliga 
samlingarna (Jfr Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Hur utformningen praktiskt går till kan man 
som pedagog avgöra, till exempel om det ska göras mindre grupper och i så fall hur många 
barn ska vara i varje grupp, hur många vuxna?  Det viktigaste blir ändå att vuxna lyssnar på i 
vilken riktning barns åsikter och tankar går och vara lyhörda och lyssna så att barn också får 
möjlighet att förstå sin delaktighet och sitt inflytande. Barns tankar och åsikter är av stort 
värde för verksamheten, likaså barns spontanitet och uppfinningsrikedom. Som pedagog bör 
man t reflektera både över andra och sig själv i sin yrkesroll för att kunna utvecklas och inte 
se sitt arbete som oföränderligt. Tänkvärt är nedanstående citat; 
 

 
Förändring eller förnyelse är inte någon självklarhet av den orsaken att om man bara 
 lägger vikt vid det man är van att tänka så stannar man kvar i det som är för givet taget.  
Om man däremot utsätter sig själv för konfrontation, med ambitionen att problematisera,  
kan man förändra sitt tänkande, eftersom problematisering innebär att det vi är vana vid 
utmanas.  (von Wright, Moira, 2000) 

 
 
Vad gäller barns möjlighet att påverka förskolans verksamhet och dess innehåll kan man säga 
att där det finns lyhörda pedagoger finns det också utrymme för olika sätt att reflektera. Som 
pedagog kan man ha tilltro till barns förmåga att komma med idéer men förmåga att tolka och 
förstå barns mångfald av tankar är minst lika viktigt (Jfr Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson, 2003). Här kan man alltså utgå ifrån att en pedagogs kompetens är att kunna binda 
ihop förskoleverksamhetens innehåll med barnets egen vilja att lära sig och dess egna syften 
för att på så vis nå fram till en pedagogisk kvalité. Det kan beskrivas som i ett möte mellan 
pedagog och barn där pedagogen utmanar barns lärande och växande. Vilken pedagogisk 
kompetens är då önskvärd?  Kunskaper inom olika områden kan vara något som kan ses som 
en nödvändighet inte minst en kunskap om barns intressen och vad som ger barn lust att lära 
(Jfr Pramling och Sheridan, 1999) . 
Pedagogens professionalitet bygger på ett teoretiskt och erfarenhetsmässigt förhållningssätt 
där man har förmåga att se till varje barn och dess önskningar och mål. Det som ligger till 
grund för barnets lärande är hur pedagogerna väljer att bemöta dem, på vilket sätt barn 
uppfattas av pedagogen 
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I förskolan och dess pedagogiska miljö har barn möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 
se på sig själva som kommunicerande och skapande individer. I denna miljö kan barn få 
möjlighet att utveckla sina uttrycksmedel och växa som individer. Barn kan också få 
möjlighet att se på sig själva och andra med självrespekt och respekt och med en syn på 
jämställdhet där alla har lika värde. Pedagogens medvetenhet om sina egna attityder, 
värderingar och handlande ligger till grund för att barn ska få en delaktighet i sitt eget lärande 
och ett jämlikt förhållningssätt till sin omgivning (Jfr Pramling och Sheridan, 1999). 
 
 
Metoddiskussion 
 
Metoden i denna studie har varit intervjuer av barn och personal gällande delaktighet och 
inflytande i förskolans verksamhet. Fokus har legat på barns uppfattningar av sin delaktighet 
och inflytande i förskolan men även pedagogers uppfattning om barns delaktighet och 
inflytande. Vi har använt en strukturerad intervju där pedagogerna har fått frågorna skriftligt 
och därefter intervjuats. Stukát (2005)  talar om ett samband mellan människans uppfattning 
av omvärlden men även av att det finns olika sätt att tänka, vilket denna studie har visat. 
 
I undersökningen ingår beskrivande kategorier som används i fenomenografin där man har 
fört samman kvalitativt olika tolkningar av ett och samma fenomen, delaktighet och 
inflytande. Datainsamling och renskrivning har gjorts först, därefter har materialet lästs 
igenom och sorterats, olikheter och likheter har tolkats fram och synliggjorts genom 
analyserats fram och diskuterats.  
 
Ett misstag som kan göras när man använder sig av kvalitativa intervjuer är, att fokusera på 
nästa fråga som ska ställas, istället för att lyssna noggrant på vad den intervjuade just svarar 
på. Därför var vi noggranna med att lyssna utförligt på varje respondets svar. Frågor och 
frågeområden är redan bestämda i en strukturerad intervju svaren är öppna och oftast nöjer sig 
intervjuaren med att svaren antecknas (Jfr Johansson och Svedner, 2006). 
 
Till vår hjälp att tolka barns svar har vi använt oss av Elisabet Doverberg och Ingrid Pramling 
Samuelsson (2000). För att ha nytta utav intervjuerna gäller det att förstå barn och kunna tolka 
det som barn ger uttryck för.  Hur grundligt och systematiskt detta görs beror på intervjuaren. 
Man måste kunna tolka, urskilja information från materialet. Denna färdighet får man endast 
om man genomför, tolkar och analyserar intervjuer. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Det som kan vara intressant till fortsatt forskning gällande barns delaktighet och inflytande i 
förskolans verksamhet kan vara fler studier på vilket sätt man som pedagog kan förnya sin 
inställning till barns medverkan och påverkan. Vår erfarenhet i denna studie är att barn sällan 
upplever att de har inflytande eftersom de inte riktigt vet vad det kan innebära. För att barn 
lättare ska kunna uppleva att de är delaktiga och har inflytande är det av vikt att man som 
pedagog synliggör vad barns medverkan i förskolans verksamhet kan innebära. I en ny studie 
skulle det vara intressant att studera en barngrupp före och efter det att man som pedagog har 
ändrat sitt förhållningssätt från att ha varit nekande till att vara tillåtande, det vill säga att se 
möjligheter istället för hinder. För att pedagoger ska få möjlighet att se barns delaktighet och 
inflytande i nya perspektiv behövs ett nytänkande.  Pedagogerna ska se de intressen och 
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behov som barn ger uttryck för på olika sätt och detta bör ligga till grund för den pedagogiska 
verksamhetens utformning. (Lpfö 98). 
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Bilaga 1.      
 
 
 

XXXXX 2010-01-19 
 
 
Till föräldrar!     
 
Vi är två studenter som läser på Gävle Högskola till Lärare mot lägre åldrar och vill informera 
om vårt examensarbete som kommer att handla om barns inflytande och delaktighet på 
förskolan 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på barns inflytande och delaktighet. Vi kommer att 
intervjua både barn och personal samt att vara med på avdelningen vid några tillfällen och 
göra observationer. 
 
Vår undersökning kommer att redovisas i en C-uppsats, som kommer att finnas tillgänglig på 
Gävle Högskola, 801 76 GÄVLE. 
 
Vi hoppas att Ni samtycker till att vi gör intervjuer på Ert barns avdelning. (Om någon 
förälder känner att hon/han inte vill att hennes/hans barn ska delta i studien, meddela det 
snarast så tar vi naturligtvis hänsyn till respektive önskemål).  Studien kommer att påbörjas v. 
4 och håller på längst till v. 21 då examensarbetet ska vara klart. 
 
Vårt arbete kommer att följa de forsknings etniska aspekter som innebär att varken namn på 
förskolan eller på barn kommer att nämnas. Alla namn som eventuellt kan förekomma i C-
uppsatsen kommer att vara fingerade. Att deltagandet är frivilligt och går att avbryta. Inga 
namn eller personuppgifter kommer att lämnas ut, det kommer heller inte att förekomma 
någon fotografering eller videoupptagning. Att våra insamlade uppgifter endast kommer att 
användas till vår C-uppsats och senare förstöras när vi har fått vår uppsats godkänd. 
 
Om det är något Ni undrar över så hör gärna av er. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Liselott Karlsson  Mariann Karlsson 
E-mail: XXXXXXX  E-mail: XXXXXXX 
 
 
Handledare 
Else-Maj Eineborg Falk 
Fil dr 
Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2. 
 
 
     XXXXX  2010-01-19 
 
 
 
Till pedagoger i förskolan! 
 
Vi är två studenter som på Högskolan i Gävle läser till lärare mot yngre åldrar. I 
lärarutbildningen ingår en avslutande examinationsuppsats på 15 högskolepoäng.  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur barn kan påverka verksamhetens innehåll i allmänhet. 
 
Vi kommer att ställa ett antal frågor till personalen som besvaras enskilt då vi önskar 
personliga svar. Beträffande barnen kommer även de individuellt att få svara på ett antal 
frågor. I studien kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, Frågor och 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Denna studie är frivillig att delta i och varje 
deltagare har rätt att avbryta sin medverkan. Inga namn eller personuppgifter kommer att 
lämnas ut, det kommer heller inte att förekomma någon fotografering eller videoupptagning.  
 
Studien kommer att påbörjas v. 4 och fortgå som längst till v. 21 då examensarbetet ska vara 
klart. Vår undersökning kommer att redovisas i en C-uppsats, som kommer att finnas 
tillgänglig på Gävle Högskola, 801 76 GÄVLE, efter avslutad examen 
 
Om Du behöver ytterligare upplysningar om vår uppsats eller intervjufrågor, går det bra att 
höra av dig till någon av oss på e-post.  
 
Tack för Ditt samarbete. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Liselott Karlsson  Mariann Karlsson 
E-mail: XXXXXXX                                E-mail: XXXXXXXXXXX  
 
 
Handledare: 
Else-Maj Eineborg Falk 
Fil dr 
Högskolan i Gävle  
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Bilaga 3. 
 
 
           Uppvärmningsfrågor: 

 
Vad heter du? 
 
Hur många år är du? 
 
Har du några syskon? 
 
Vad heter din mamma och pappa? 
 
Barnfrågor .  
 
1. Vad menas med att man bestämmer? 

 
2. Vilka bestämmer här på förskolan? 

 
3. Får du bestämma? När bestämmer du?  

 
4. Bestämmer någon annan över dig? Vad gör du när någon annan bestämmer över   
   dig? 

 
5. Vad skulle du helst av allt vilja göra i förskolan om du fick bestämma alldeles själv?  
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Bilaga 4. 
 
 
Frågor till pedagoger, delas ut i förväg så att det finns tid till att reflektera och fördjupa 
sig i frågorna. 
 

 
1. Vad innebär begreppen inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet för Dig?  
 
2. Hur arbetar ni på din arbetsplats med begreppen inflytande och delaktighet? 

 
3. Tycker du att barn kan och ska vara med och påverka verksamheten? 

 
4. Har barn möjlighet att göra egna val? Kan du ge konkreta exempel?  

 
5. Har barn möjlighet till att ta egna initiativ? Kan du ge konkreta exempel? 

 
6. Har ni möjlighet att ge alla barn inflytande i en barngrupp på 20 barn? 

 
7. Vävs barns intressen in i t.ex. temaarbeten och i så fall hur?  

 
8. Vad tycker du att barn inte kan och ska vara med och bestämma om?  Och i sådant 
    fall varför? 

 
9. Hur tror du att ser barn på sin möjlighet att påverka verksamhetens innehåll?  

 
 
10. Ska barn göras delaktiga i förskolan? Varför?  

 
11. Kan barns inflytande och delaktighet utveckla förskolans/avdelningens  
      verksamhet? Hur då?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


