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Abstrakt

Syftet med den här studien har varit att försöka se om barn i förskolemiljöer har och ges tillfälle till
delaktighet och inflytande under den tid de tillbringar i förskolan samt om de får vara delaktiga i 
olika beslut som tas dagligen. Studien är en kvalitativ studie där vi har observerat barn på fyra 
olika förskolor samt intervjuat 14 av dessa barn för att se om barnen ges någon form av inflytande 
och delaktighet under sina dagar på förskolan.

I analysarbetet och litteratursökningen lade vi märke till att barn ges tillfällen till inflytande och 
delaktighet och att pedagogerna på olika förskolor arbetar med dessa två aspekter på olika sätt. 
Det fanns även ett flertal exempel på när barnen kunde ha fått inflytande och delaktighet, men att 
pedagogerna istället för att främja valde att hämma barnen. Det fanns även exempel på problem 
som kan uppstå i samband med dessa två aspekter, till exempel som brist på tid.

Nyckelord
Barns inflytande, delaktighet, lek, regler.
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Inledning

I läroplanen för förskolan, Lpfö-98, står det att barn i förskolan ska kunna utveckla 

”sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå 
och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 
former av samarbete och beslutsfattande” (s. 12).

Problemet vi vill undersöka i den här studien är huruvida barn får vara delaktiga i de beslut som 
tas i förskolan samt om deras åsikter tas på allvar . Vi har både läst tidigare forskning och sett med 
egna ögon att det kan vara svårt att ge barn tid till inflytande och delaktighet på grund av olika 
anledningar. Det kan vara brist på tid, för lite personal, för att pedagogerna tycker att det fungerar 
bra som det är eller för att de anser att inflytande och delaktighet inte är någonting som de 
behöver lägga ned stor vikt på.

Tidigare forskning kring barns inflytande och delaktighet visar att det finns delaktighet och 
inflytande i förskolan, men att den kan vara begränsad. Till exempel att barnen inte får så mycket 
tid över till inflytande och delaktighet som personalen skulle vilja och önskar (Sandberg och 
Eriksson 2010), att inflytandet och delaktigheten är styrd till endast vissa moment (Emilson 2007) 
samt att det är viktigt att lyssna på barnen och deras röster och inte bara utgå ifrån vad man själv 
tror är bäst för barnen (Arnér 2009). En mängd regelsystem, som pedagogerna känner sig ha svårt 
att komma ifrån, kan också skapa svårigheter för att ge barnen ökat inflytande. Dessa regelsystem 
är så kallade “måsten” som till exempel städa upp, gå ut på förmiddagen samt avbryta olika 
aktiviteter för att äta (Arnér, 2006).

När vi hör begreppen inflytande och delaktighet tänker vi oss att inflytande är när barnen själva 
får ta beslut om någonting som har med dem att göra. Det kan vara att kunna styra och påverka 
hur verksamheten läggs upp, att få vara med och bestämma kring olika aktiviteter. Delaktighet för 
oss är när barn till viss del får vara med och fatta beslut, som till exempel när pedagogerna ger 
barnen två eller fler valmöjligheter angående någonting. Ett exempel kan vara att pedagogerna 
frågar ”vill du rita med kritor, färgpennor eller tusch?” om ett barn kommer fram och säger att det 
vill rita.
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Bakgrund

I vår bakgrund har vi valt att inrikta oss på vad tidigare forskning säger om vad begreppen 
inflytande och delaktighet betyder eller kan tolkas som, hur barns inflytande och delaktighet kan 
se ut i olika förskolor samt hur det kommer sig att barn inte alltid ges tillfällen till inflytande och 
delaktighet.

Vad är inflytande och delaktighet?

FN:s barnkonvention menar att barns inflytande och delaktighet innebär att ”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” (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet 2006:94). Detta betyder att 
alla stater som utgår ifrån och rättar sig efter de mänskliga rättigheterna, i det här fallet 
barnkonventionen, ska tillåta barn i alla åldrar att få uttrycka sina tankar och åsikter om saker som
berör de direkt eller indirekt om de är förmögen att göra det.

Vi har läst flera olika forskares böcker och alla håller inte med det som står i barnkonventionen. 
Nina Johannesen och Ninni Sandvik (2008) till exempel menar att inflytande och delaktighet 
handlar om på vilket vis människor kan samspela, lyssna till och respektera varandra i en 
gemenskap, samt att man är en del av den gemenskapen där det finns möjligheter att påverka det 
som händer med sina egna uttryck och åsikter.

Elisabeth Arnér (2006) däremot beskriver att det är skillnad på att ha inflytande gentemot att vara 
delaktig. Inflytande enligt henne innebär att barnen kan ges möjlighet att påverka sin vardag i 
förskolan på ett sätt som kan anses som påtagligt. Delaktighet är istället när barnen tar del av 
något som andra redan har bestämt.

Ett tredje forskarpar, Arnér och Tellgren (2006), menar att delaktighet för dem är när vi får vara 
med i en process som redan är bestämd och ha möjlighet att påverka istället för att stå vid sidan av.
Inflytande är när barn har en reell möjlighet att kunna påverka sin situation.

Barns inflytande och delaktighet

Det finns en hel del forskning kring barns inflytande och delaktighet och exempel på hur den kan 
tänkas se ut, samt hur den kan tänkas utvecklas. Anette Emilson (2008) menar att inflytande och 
delaktighet i förskolan ofta handlar om att pedagogerna låter barnen göra egna val för att därmed 
kunna vara med och bestämma kring och hur den pedagogiska vardagen ska se ut som 
förekommer dagligen i förskolan.

I Elisabeth Arnérs (2009) avhandling Barns inflytande i förskolan har Arnér undersökt hur barn kan 
ges tillfällen till större inflytande och delaktighet under den tid de tillbringar i förskolan. Hon 
startade ett utvecklingsarbete tillsammans med några förskollärare för att få dem att förstå hur 
barnen upplevde hur det var att vara på förskolan. De ville bland annat undersöka om barnen 
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upplevde att de fick säga vad de tyckte, vad de ville göra på förskolan eller om de uppfattade det 
som att endast de vuxna bestämde. Arnérs (2009) och förskollärarnas resultat blev att 
förskollärarna reflekterade mer kring vad de gjorde och sade och menade på att det var självklart 
att barnens röst skulle få en större chans att göras hörd. De kom även fram till att det är viktigt att 
lära känna barnen bättre genom att prata mer samt ställa frågor till de för att på så vis kunna förstå
deras perspektiv bättre. På så vis kan pedagogerna lära sig att kunna lyssna på barnen och låta de 
göra sin röst hörd.

En studie som tar upp barns inflytande och delaktighet och som är skriven av Anette Sandberg och
Anette Eriksson (2010) heter Children’s participation in preschool– on the conditions of the adults? Den 
handlar om vilken syn förskolpersonal har på barns delaktighet och inflytande i förskolans 
vardag, samt vilka saker som förskolpersonalen anser vara viktigt att barnen får vara med och 
bestämma om. Författarna valde ut förskolorna genom en lottdragning av 568 förskolor i två län 
som tidigare varit med i en annan studie. Av dessa 568 förskolor valdes 20 ut för att vara med i 
Sandbergs och Erikssons studie.

Sandberg och Eriksson (2010) skriver i sitt resultat att förskolpersonalen anser att det finns tre 
olika slags kategorier som uppkommer i förskolan: inflytande som innebär att barnen får vara med
och bestämma över saker som har med dem själva att göra, en känsla av tillhörighet som betyder 
att barnen känner sig sedda och får vara med samt aktivitetsdeltagande som innebär att barnen får
och vill vara med i olika förskoleaktiviteter.

En annan studie som vi läst är gjord av Anette Emilson (2007) och heter Young children’s influence in
preschool. Emilson har i denna studie studerat de mindre barnens inflytande (1-3 år) och hur de kan
påverka den dagliga verksamheten i relation till förskollärarnas kontroll. Hon studerade bland 
annat vilka möjligheter barnen har för att kunna göra egna beslut, ta initiativ och hur detta ser ut i 
relation till permanenta strukturer som till exempel regler och rutiner. Studien tog plats i tre olika 
förskoleavdelningar där barnen var mellan ett och tre år gamla. Emilsson (2007) studerade 46 barn 
och tio pedagoger med hjälp av en videokamera, både under lärarstyrda situationer som samling 
och fria aktiviteter som fri lek. Studien genomfördes både under halv- och heldagar under en 
period av tretton månader mellan 2003 och 2004.

Under studiens gång upptäckte Emilson (2007) att förskolebarnen fick chans att påverka men att 
det för det mesta var från ”bestämda alternativ” och att barnen tog initiativ när de till exempel 
ville göra sin röst hörd, uttrycka en åsikt, konversationer där de själva kunde styra över vad som 
ska pratas om eller göra någonting under en samling. Situationer när förskollärarna inte lät barnen
vara med och bestämma var när det fanns tydliga ramar med i bilden, som vid samlingarna där 
allt skulle ske på ett förutbestämt sätt. Några situationer där pedagogerna gav barnen chans till 
inflytande och delaktighet genom ”bestämda alternativ” var vid sångsamlingarna där barnen fick 
välja vilken eller vilka sånger som de vill sjunga.

En tredje studie som vi har läst heter Children’s experiences of democracy, participation, and trust in 
school och är skriven av Robert Thornberg och Helene Elvstrand (2012). I den här studien har 
författarna studerat skolbarnens möjlighet till inflytande genom två olika etnografiska projekt där 
tre skolor ingick. De studerade barnen tre-fem dagar i veckan under ungefär ett halvår per skola. 
Åldersgruppen på barnen de studerade i den första och andra skolan var två förskolor, två 
andraklassare och två femteklassare. I den tredje skolan studerade de två fjärdeklassare två dagar i
veckan som de sedan följde med en bit upp efter att de börjat femman.
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I sitt resultat skriver Thornberg och Elvstrand (2012) att det i två av skolorna inte förekommer 
mycket inflytande utan att nästan allt är lärarstyrt. Beslut som handlade om skolan och 
klassrummet var det bara lärarna som bestämde och att eleverna inte fick mycket chans till att 
varken skapa nya eller ändra på de regler som redan fanns samt att det förväntades av eleverna att
de skulle lyssna på vad läraren sade åt de, vara snälla och rätta sig efter de regler som fanns. I den 
tredje skolan däremot ansåg lärarna att barnens rätt till inflytande och delaktighet spelade en stor 
roll och att det skulle genomsyra hela undervisningen. Lärarna jobbade hela tiden med att försöka 
uppmuntra barnen i deras aktiviteter för att kunna göra delaktighet möjligt. Barnen som var med i 
studien och som gick på den här skolan sade till författarna att de ansåg att de fick uttrycka sina 
åsikter, blev lyssnade på och att saker de gjorde spelade roll.

Thornberg och Elvstrand (2012) anser att anledningen till att det är en sådan här stor skillnad på 
de två första skolorna och den tredje, är på grund av hur lärarna ser på begreppen inflytande och 
delaktighet. I de första två skolorna ansåg lärarna att det inte var så viktigt medan lärarna i den 
tredje skolan tyckte att barnen ska få chans att uttrycka sig och känna att de är delaktiga i vad som 
händer runt omkring de. Författarna kom också underfund med att även om lärarna i den tredje 
skolan ville att barnen skulle få en chans att uttrycka sig, är de ändå begränsade och att 
anledningarna till detta beror på inkonsekvenser, obegriplighet, och brist på kontinuitet i skolan.

Kristina Westlund (2011) har gjort en studie som heter Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande 
– En demokratididaktisk studie och är den fjärde studien vi läst om barns inflytande. I den här 
studien har Westlund (2011) valt ut två förskolor, Näckrosen och Blåklinten, som är intresserade av
barns inflytande för att hon skulle kunna få en bättre förståelse kring hur pedagoger kan arbeta 
med barns inflytande. I sin studie lade Westlund (2011) märke till att barnen på de båda 
avdelningarna Näckrosen och Blåklinten fick många tillfällen till inflytande, att pedagogerna 
arbetade för att barnen skulle känna att de fick vara med och bestämma samt att pedagogerna 
ansåg att barnens åsikter hade betydelse för förskolans planering och miljö. Under studiens gång 
fick Westlund även vara med om många exempel på när barnen gavs tillfällen till inflytande och 
på vilket sätt pedagogerna arbetade kring detta.

Pedagogerna var mycket måna om att barnen skulle få inflytande under olika aktiviteter och då 
framförallt när de leker, eftersom pedagogerna menade att det är då som barnen verkligen kan få 
chans till inflytande och att dessa aktiviteter gäller både inom- och utomhus. De menar att de ger 
barnen ”handlingsutrymmen”, eftersom de inte är med i barnens lek utan istället i närheten om 
någonting skulle hända och barnen behöver hjälp och att dessa handlingsutrymmen främst sker 
när barnen själva väljer vilka aktiviteter de vill sysselsätta sig med för tillfället. Dessa utrymmen 
sker dock inte bara under leken, utan även vid påklädning där barnen ibland själva kan bestämma 
vad de ska klä på sig och vid måltider där barnen själva får välja vad de vill äta samt hur mycket 
(Westlund 2011:71).

Westlund (2011) lade också märke till att pedagogernas samtal med barnen kan ge barnen tillfällen
till inflytande genom att pedagogerna lyssnar på barnen. På så sätt får pedagogerna fram vad det 
är barnen tycker om samt inte tycker om att göra både hemma och på förskolan, samt vilka 
barnens åsikter är kring många saker. De kan med hjälp av dessa samtal planera verksamheten 
utifrån det som barnen berättat för pedagogerna, vilket ger barnen ett indirekt inflytande. Med 
indirekt inflytande menar Westlund (2011) här att barnen inte har fått varit delaktiga i själva 
planerandet, men att det är deras åsikter som har lett till den nya planeringen.
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En annan sak som pedagogerna också tog fasta på var att ge barnen olika valalternativ för att 
barnen dels skulle förstå att deras åsikter spelar en stor roll, att pedagogerna tar sig tid att lyssna 
på barnen och deras åsikter samt att de i framtiden ska våga ge egna förslag till pedagogerna om 
vad de vill göra. Exempel på valalternativ som pedagogerna använde sig av var val av sånger vid 
sångsamlingar, vilka material och färger barnen vill använda sig av när de målar, vad de ska göra 
inför ett grupparbete, vad och vem vill de leka med, vad de ska beställa för frukt samt vilka sorter 
de vill äta vid fruktstunder, vilken bok som ska läsas vid sagostunder och så vidare. Pedagogerna 
var även noga med att uppmärksamma barnens initiativ, då de menade att det är en av de 
vanligaste formerna av inflytande eftersom barnen gör initiativtaganden många gånger under en 
dag: vad de vill göra på samlingarna, hjälpa till med olika sysslor som pedagogerna håller på med,
sätter igång och sätter stopp för lekar, hjälper till att duka och så vidare (Westlund 2011).

Problem i samband med barns inflytande och delaktighet

Arnér och Tellgren (2006) menar att det är pedagogernas villkor och regler som styr barnens 
inflytande i förskolan. Detta innebär att barnens möjligheter att kunna påverka sin vardag 
begränsas. I en studie gjord av Arnér och Tellgren visade det sig att barn vill ha mer inflytande än 
vad de anser sig ha. Barn har, menar Arnér och Tellgren, flera idéer och tankar kring sin vistelse på
förskolan. De upplever däremot inte att de blir lyssnade på samt att förslagen hindras av 
förskolans regler.

Arnér och Tellgren (2006) har i sin avhandling Barns syn på vuxna gjort en intervju- och 
observationsstudie tillsammans med barn i förskola och förskoleklass om huruvida de anser att de 
får vara med och bestämma eller inte. Enligt barnen i studien fanns det inte många situationer där 
de inte kunde eller inte fick en chans att komma till tals och berätta hur det förhöll sig utifrån 
deras synvinkel. Författarna såg också att barnen inte alltid talade med någon vuxen om hur de 
tyckte att saker egentligen förhöll sig samt att en anledning till detta skulle kunna vara att barnen 
inte betraktar det som meningsfullt eftersom de vuxna ändå inte lyssnar eller tror på vad barnen 
har att säga och berätta. Författarna uppfattade det som att anledningen till detta var att barnen 
och de vuxna inte bestämmer tillsammans och att barnen känner att de inte kan ändra på det som 
de vuxna tidigare bestämt. Däremot är barnen helt på det klara med att de skulle kunna bestämma 
om vissa saker som sker i förskolan men samtidigt att det är de vuxna som egentligen avgör när 
det kan tänkas vara lämpligt.

Kristina Westlund (2011) lade även hon märke till några problem vad gäller barns inflytande i sin 
studie. Hon lade märke till att barnen i de förskolor hon varit i saknade möjligheter att kunna 
lägga några fasta regler eller principer utan att först få stöd för dessa från de vuxna samt att 
förskolebarnens möjligheter att bestämma någonting i förskolan alltid på något sätt är begränsade 
av ramar. Ett annat problem Westlund (2011) lade märke till var att pedagogerna styrde barnen 
genom de valmöjligheter som de gav barnen samtidigt som de kompromissade mellan sina och 
barnens önskemål för att på så vis få barnen att känna det som om de varit delaktiga och haft 
inflytande, när det egentligen var pedagogerna som bestämt hela tiden.

Ett tredje problem som Westlund (2011) såg var när pedagogernas intentioner med barns 
inflytande hindrades på grund av krav som ligger utanför de själva, vilket i sin tur gjorde att 
pedagogerna styrde mer och på så sätt begränsade barnen mer än vad de själva önskade. Sådana 
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krav kan vara organisatoriska omständigheter som innefattar brist på tid, för lite personal, för 
stora barngrupper, oenigheter bland arbetslagen om vad och hur mycket barnen ska få vara med 
och bestämma samt när föräldrars önskemål strider mot barnens och pedagogerna väljer att följa 
föräldrarnas önskemål istället för barnens. Ett sådant föräldraönskemål kan till exempel vara att 
föräldrarna inte vill att barnen ska vara ute om det regnar fastän barnen har regnkläder med sig 
och att barnen i sin tur väldigt gärna vill gå ut, hoppa i vattenpölar och bli blöt.

Ett annat problem som kan uppstå är att pedagogerna inte vågar ”släppa kontrollen”, det vill säga 
att pedagogerna inte tar in det barnen vill förmedla genom sina verbala och kroppsliga uttryck 
samt genom leken och stillheten. Pedagogerna måste bli bättre, enligt Johannesen och Sandvik 
(2008), på att våga stå tillsammans i processer som de varken inte vet eller inte kan mäta utfallet 
av. De menar att det även handlar om att ta hand om en slags gemenskap där alla parter har en 
egen röst, blir sedda och lyssnade på. Pedagogerna ska inte odla individer, utan istället ta de på 
allvar.

I Sandberg och Erikssons (2010) studie, som vi nämnt ovan, går det att läsa om några exempel på 
problem som kan uppkomma i samband med barns inflytande och delaktighet. Förskolpersonalen 
på de förskolor som författarna intervjuade ansåg att barnen fick vara delaktiga och ha inflytande, 
men att det fanns vissa faktorer eller ”hinder” som förskolepersonalen kallade det, som gjorde att 
barnen inte alltid fick vara med och bestämma. Brist på personal, hur stor arbetsstyrka de har, 
attityder gentemot barnen och begreppen delaktighet och inflytande, barnens ålder och de 
informella strukturerna förskollärarna har i arbetslaget. Ännu ett problem enligt förskollärarna 
kan vara föräldrarnas uppfostran av barnen, förskolans rutiner och struktur sett till vad som ses 
som den vuxnas ansvar och att det är den vuxne som har det övergripande perspektivet.

En annan aspekt enligt Arnér (2006) är barngrupperna.  Ofta är verksamheten uppstyrt i strikta 
rutiner. För att kunna uppmuntra barns delaktighet krävs då en ändring av den planering som 
redan är gjord.

Margareta Aspán och Helene Elvstrand (i Johansson och Thornberg, 2014) har gjort några studier i 
skolan angående barns inflytande och delaktighet. Problem som uppstod under deras studier var 
bland annat att under många situationer samlade läraren ihop ett flertal elever eller hela klassen 
för att prata om någonting som hade hänt, till exempel konflikter och konfliktlösningar för att alla 
elever skulle gynnas. Det som många gånger hände dock var att de elever som det gällde fick 
mycket strålkastarljus och läraren lyssnade endast på deras utsagor istället för att låta alla få en 
chans att berätta om vad de sett och hört eller komma med förslag. Författarna beskriver det som 
att många inte har något att bidra med och att de därför hamnar på ”åhörarbänken” (s. 145).

Aspán och Elvstrand (2014) märkte också att placeringen i klassrummet kunde spela stor roll för 
huruvida eleverna fick chans till inflytande eller delaktighet. Elvstrand hade i sin studie fått en 
känsla av utanförskap när hon satt tillsammans med ett gäng flickor i ett klassrum, på grund av att
de satt långt från den grupp som man just den lektionen kunde sägas ägde samtalet. Det här är 
någonting som pedagogerna är medvetna om, enligt författarna, att inte alla elever tar för sig och 
pratar så mycket i klassrummet och därför väljer att placera barnen i mindre studiegrupper.
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Reflektion

Vi kan se några likheter, men också en hel del olikheter mellan de olika forskarnas resultat som vi 
har läst och skrivit om. Likheter som kommit upp är bland annat att många pedagoger är 
medvetna om barns inflytande och delaktighet och att de arbetar aktivt med dessa. Valmöjligheter 
är någonting som många pedagoger i studierna som vi läst har använt sig av för att få barnen att 
känna att de får inflytande och att de får vara delaktiga. Det finns även likheter mellan de problem 
som forskarna har lagt märke till. Brist på tid, personal, stora barngrupper, oenigheter mellan 
arbetslagen och att barnen inte blir lyssnade på är några av dessa. I Arnér och Tellgrens (2006) 
samt Thornberg och Elvstrands (2012) studie fanns det exempel på att barnen inte fick göra sin röst
hörd och att det alltid var de vuxna som bestämde.

Skillnader som går att se i forskarnas resultat är en hel del, både vad gäller själva arbetet med 
inflytande och delaktighet, men också de problem som finns. I Westlunds (2011) studie arbetade 
pedagogerna aktivt med att barnen ska känna att de får inflytande och delaktighet genom att 
samtala mycket med barnen samt att de gav barnen ”handlingsutrymmen”, speciellt i leken. Detta 
är något som ingen av de andra pedagogerna i de andra studierna gjorde, utan de koncentrerade 
sig mer på att ge barnen valmöjligheter.

En annan skillnad är att Arnér (2009) hade i sin avhandling tillsammans med pedagogerna på den 
förskola hon studerade, startat ett utvecklingsarbete, något som ingen av de andra förskolorna 
eller skolorna i de andra studierna har gjort. Någonting som ingen annan heller hade skrivit om, 
som står i Westlunds (2011) studie, var att alla de beslut som barnen fattar och möjligheter som 
dyker upp är omringade av en slags ”ram”.

Detta är även något som vi har sett när vi arbetat i förskolan. Vi har många gånger sett hur barn 
inte blir lyssnade på eller ”skuffas undan” på grund av att pedagogerna anser att det som barnen 
säger inte är viktigt för tillfället eller för att de känner att de måste göra någonting annat som är 
mer brådskande, till exempel gå på ett möte eller fixa med en dokumentation som de inte är klara 
med.

Vi har också sett när barn får inflytande och delaktighet, som till exempel vid samlingar när 
barnen har fått välja en sång som ska sjungas, en bok som ska läsas eller om de vill berätta om 
någonting som de har varit med om när de till exempel har varit utomlands, hälsat på en släkting i
en annan stad eller om de varit på semester till en djurpark och så vidare. Vi har även sett att 
barnen har fått inflytande när de leker då pedagogerna har låtit barnen bestämma vad, hur, vart 
och hur många som ska få vara med i leken. Om pedagogerna har varit med och lekt, har de inte 
lagt sig i lekens regler, såvida det inte har behövts, utan har istället ”följt med” i leken och haft en 
rolig stund tillsammans med barnen.
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Syfte

Syftet med den här studien är att se hur barns inflytande och delaktighet ser ut i förskolemiljöer. Vi
vill också ta reda på om barnen får vara delaktiga i de vardagliga besluten som tas dagligen i 
förskolan samt hur barnen själva upplever detta.

Metod

Här kommer vi att presentera hur vi genomförde vår undersökning, vilken metod vi använde oss 
av när vi gjorde våra intervjuer och observationer samt hur vi bearbetade dessa.

Metodval

För att kunna se om barn får chans till inflytande och delaktighet bestämde vi oss för att kontakta 
både förskolechefer, förskollärare, barn och deras föräldrar på fyra olika förskolor. Anledningen 
till att vi kontaktade förskolecheferna och föräldrarna var för att vi ville få deras godkännande 
innan vi genomförde studien.

Vi började med intervjuerna först för att sedan gå över till observationer för att vi ville se om det 
barnen hade sagt till oss stämde överens med hur det såg ut på avdelningarna. Vi valde att 
genomföra kvalitativa intervjuer för att vi skulle få så bra svar som möjligt av våra intervjufrågor 
samt inspelning med hjälp av mobiltelefon och ett observationsschema för att underlätta och få 
med så mycket som möjligt av våra observationer. Detta observationsschema finns att läsa under 
”bilaga 2”.

Under intervjuerna och observationerna använde vi oss av ljudinspelning, vilket vi ansåg vara en 
nödvändighet för att sedan på ett bra sätt kunna analysera samt gå tillbaka och lyssna på dessa ett 
flertal gånger efteråt för att vara säkra på att vi inte missat något som kunde vara viktigt för 
studien. Givetvis fick vi både förskolechefernas, pedagogernas, föräldrarnas och barnens 
medgivande innan vi började spela in.

När vi kontaktat de förskolor som ville delta i vår studie bestämde vi tillsammans med dem en 
passande tid och plats för genomförandet av intervjuerna och observationerna. Längden på 
intervjuerna och observationerna planerade vi tillsammans innan vi skulle ut till förskolorna.

För att personerna i studien skulle få samma förutsättningar vad gäller både frågeformuleringar, 
intervjuer samt observationer, arbetade vi fram frågor på intervjuer och observationer tillsammans
(bilaga 1 och 2). Efter att ha genomfört dessa sökte vi efter mönster och analyserade de data vi 
hade fått från barnen genom att först transkribera de inspelade intervjuerna och observationerna.

Kvalitativa intervjuer

Vad betyder begreppet kvalitativa intervjuer? Enligt Eriksson Zetterquist och Ahrne (2011) är 
kvalitativa intervjuer när man på ett öppet och anpassningsbart sätt bemöter intervjupersonen. 
Författarna menar med detta att det är möjligt att variera sina frågeformuleringar till antingen fler 
fasta eller fler öppna frågor. Som intervjuare kan du även bestämma i vilken ordning frågorna ska 
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ställas beroende på situation och på så sätt få mer kunskap om det aktuella problemet, istället för 
att följa ett mer strikt frågeformulär och på så vis gå miste om information.

Urval

Vi intervjuade och observerade ett flertal barngrupper på fyra olika förskolor i två olika 
kommuner i Sverige. Vi tog kontakt med förskolorna där barnen var genom att både ringa och 
besöka förskolorna. Vi började med att ringa till förskolecheferna för att få deras godkännande och
efter att vi fått det ringde vi till förskolorna för att höra att pedagogerna gick med på att vi var på 
deras avdelningar och intervjuade och observerade några av barnen som gick där. Pedagogerna 
hjälpte oss sedan att välja ut några barn som kunde vara med i studien och som var villig att prata 
med oss samt bli observerade. Innan vi genomförde studien lämnade vi ut ett missiv till de 
föräldrar vars barn skulle vara med i studien. Denna missiv går att läsa i ”bilaga 3 – missiv till 
föräldrarna”.

Anledningen till varför vi delade på oss var dels för att få en sådan stor spridning som möjligt av 
förskollärarnas erfarenheter om vårt valda syfte, men också för att vi bor så pass långt ifrån 
varandra att det hade blivit svårt att genomföra studierna på förskolor i samma kommun.

Vi hade sedan tidigare, genom våra tidigare arbetsplatser och verksamhetsförlagda utbildning, 
kommit i kontakt med möjliga observations- och intervjupersoner. Detta gjorde att vi hade goda 
relationer och förutsättningar mellan oss forskare och de som vi hade valt att intervjua och 
observera. Vi valde även att ta en varsin förskola som vi aldrig varit på tidigare, för att dels kunna 
se om vi skulle få ett annat resultat från en förskola där vi inte kände någon sedan tidigare men 
också för att se om pedagogerna och barnen skulle bete sig annorlunda mellan en förskola där vi 
var känd och en där vi inte var det.

Genomförande

Vi genomförde intervjuerna och observationerna med barn i åldrarna fyra till sex år. Vi började 
med att var och en av oss tog muntlig kontakt genom att ringa till de möjliga intervju- och 
observationspersonerna för att höra om de ville delta i vår studie och de fick bestämma tid och 
plats för intervjuerna. Alla barnens och förskolornas namn är fingerade för att skydda deras 
identitet. Vi intervjuade sammanlagt fjorton barn på fyra olika förskolor, två förskolor i 
Västernorrlands län och två i Stockholms län. Intervjuerna varade någonstans mellan 15-30 
minuter och gjordes i mindre grupper med tre till fyra barn i varje grupp där det fanns både 
flickor och pojkar.

Vi åkte ut till förskolorna för att genomföra intervjuerna och observationerna med de valda 
barnen. Vi hade informerat förskollärarna om hur lång tid vi trodde på ett ungefär att intervjuerna 
och observationerna skulle ta samt att vi ville spela in dessa. Observationerna varade allt mellan en
och tre timmar och vi genomförde cirka tre observationer var på respektive förskola, vilket totalt 
blir 12 observationer. Intervjuerna tog allt mellan 15 och 30 minuter och vi började med att fråga 
barnen om det var okej att vi ställde frågor till dem. Detta för att barnen skulle få en chans att 
ångra sig om de kände att de inte ville vara med längre. Sedan följde intervjufrågorna utifrån den 
intervjuguide (bilaga 1) som vi arbetat fram tillsammans inför intervjuerna. Beroende på hur 
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utförliga svar vi fick på frågorna använde vi oss av relevanta följdfrågor där det behövdes, för att 
få mer utvecklade svar ifrån våra intervjupersoner.

Analysarbete

Vi vill med vårt samlade material ta reda på barns tankar och erfarenheter kring inflytande och 
delaktighet, men också se hur dessa aspekter kan se ut en vanlig dag på olika förskolor. Vi har var 
och en transkriberat våra intervjuer och observationer, för att sedan kunna söka efter mönster i de 
svar som dessa gett. Vi sökte efter både likheter och skillnader i svaren som barnen gav oss, för att 
sedan kunna jämföra dessa med den tidigare forskningen. Att transkribera intervjuerna själva är 
tidskrävande, men samtidigt medför det att vi blir mer insatt i arbetet och detta hjälper till i det 
kommande analysarbetet.

Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) skriver om tre olika forskningsetiska principer som tar upp hur man ska 
förhålla sig till de etiska frågorna som alltid finns i samband med en undersökning eller studie 
eller forskning och hur dessa ska få bedrivas. Dessa tre principer är informerat samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekravet.

Vi har använt oss av fingerade namn såsom ”F1, F2” för flickor och ”P1, P2” för pojkar samt skrivit
ut ”Pedagog” för att alla som deltagit i studien ska få vara anonyma och därmed skydda 
deltagarnas identitet. Vi har heller inte skrivit ut exakt var i Sverige vi har varit för att ingen ska 
kunna spåra vilka förskolor vi varit på. Vi har informerat de valda intervju- och 
observationspersonerna samt vårdnadshavare och förskolechefer om studiens syfte och fått deras 
samtycke till medverkan. Det är endast vi som har intervjuat och observerat barnen på förskolan 
som vet vem som har sagt vad och vilka som har deltagit i vår studie. Vi har endast använt oss av 
den information som insamlats i studien till denna studie.
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Resultat

I denna del kommer vi redovisa vårt resultat utifrån vår analys av intervjusvaren vi fått av barnen 
samt observationerna som vi gjort. I både intervjuerna och observationerna har vi haft samma 
barn, förutom när vi observerade samlingar, då var hela barngrupperna samlade. Vi kommer först 
börja med att analysera de svar vi fått utifrån intervjuerna med barnen för att sedan ta 
observationerna och till sist göra en sammanfattning av de båda för att försöka se om det finns 
några mönster i de svar vi fått samt de saker vi sett.

Studiens syfte var att se hur barns inflytande och delaktighet ser ut i förskolemiljöer. Vi ville också 
ta reda på om barnen får vara delaktiga i de vardagliga besluten som tas dagligen i förskolan samt 
hur barnen själva upplever detta. Resultatet visade både, till viss del, skilda uppfattningar hos 
barnen samt en markant differens av verksamheten på de olika förskolorna. För att lättare visa 
svaren från de olika avdelningarna kommer citaten skiljas åt med en kortare styckeindelning.

Intervjuerna

Vi ställde fem stycken frågor till barnen som vi hade kommit överens om från början, men även en 
hel del följdfrågor som inte var planerade och som dök upp under själva intervjuerna beroende på 
vad barnen gav oss för svar.

Det är inte barnen som bestämmer över miljön

Vi började intervjuerna med att barnen själva fick visa och berätta om avdelningarnas olika rum.
Då storlek på yta och antalet rum varierade mellan de olika förskolorna skiljde sig även antalet 
aktiviteter och material att tillgå. På samtliga avdelningar fanns någon form av 
familjerum/hemvrå. Materialet visade tydligt vilka lekar som förväntades äga rum här. Vilket även
barnen vittnade om.

 – I familjerummet kan man leka mamma, pappa, barn.
– Och laga mat.

– Vi har en dockvrå därinne och där brukar vi leka mamma, pappa, barn med dockor.

– Och så finns det massa utklädningskläder där också.
– Jag gillar att klä ut mig.

Material och uppdelningen mellan de olika rummen på avdelningarna var väl förankrat hos 
barnen.

– Och så finns det ett rum som heter bilrummet där vi leker med bilar.

– I verkstan bygger man.
– Ja, och skapar saker.
– Man kan måla där också

– I stora rummet äter man.
– Man kan spela spel där också. Och lägga pussel.
– Och så kan man rita där. Och klippa.
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Det kom tydligt fram att det var pedagogerna, och inte barnen, som avgjort vilket material som 
skulle finnas i respektive rum. Vilken tanke som låg bakom möbleringen kan vi däremot inte veta.

Vilka regler finns på förskolan?

Barnen var väl medvetna om de regler som existerade på avdelningarna och som de skulle förhålla
sig till.

Cecilia: -Är det okej att flytta runt leksakerna mellan rummen?
 – Ibland.
– Sen får man sortera sakerna.

– Man får flytta saker till några rum, men inte till alla.
Cecilia: -Och det vill du få göra?
– Ja, legot får inte vara i verkstan.
Cecilia: -Varför är det så tror ni?
– Där inne bygger man.
– Där inne ska man bara pyssla med saker.

Här kan vi se brist på barnens inflytande över sin förskolemiljö. Det var långt ifrån självklart att 
lekmaterial fick flyttas från ett rum till ett annat. Reglerna var så självklara för barnen att de inte 
ifrågasatte dem, även om de själva uttryckte en vilja att få göra annorlunda. De kunde inte heller 
riktigt svara varför reglerna fanns. I barnens svar framkommer också att det finns flera 
förhållningsregler på förskolan så som att inte skrika, springa inomhus, knuffas eller slåss.

Sandra: -Vad får man inte göra i rummen, då?
– Ska jag säga vad som är förbjudet på förskolan? Man får inte springa,
säga dumma saker, inte...
– Slåss.

– Inte brottas.

– Inga dumma lekar.
– Man får inte slåss, skrika, knuffas...
– Bitas, sparka på någon eller förstöra någonting som någon har byggt.
– Man får inte heller säga dumma saker till varandra.

– Man måste lyssna!
– Man får inte bära någon heller, om de inte vill.

– Man får inte heller kasta saker på varandra!
– Nej, och inte kasta sand i ögonen om vi är ute. Och inte bråka.

– Man får inte säga svärord heller, kom jag på!
– Inte retas.

 Även om det, för barnen, är självklara förbud är de ändå eniga om att det är pedagogerna som 
beslutat kring dem. Några barn anser att det är orättvist att det är pedagogerna som fattar alla 
beslut medan andra tycker att de vuxna måste få bestämma över barnen.
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I den fria leken kommer barnens inflytande fram

Barnen är tydliga med att det är de vuxna som bestämmer på förskolan. Något de däremot är 
eniga om att de själva har inflytande över är den egna leken.

Sandra: -Vad är det ni får bestämma då?
– Vilka lekar vi vill leka.

Cecilia: -På vilket sätt får barnen vara med och bestämma?
– Man bestämmer vad man ska leka tillsammans.
– Vi bestämmer vilken lek vi ska leka.
– Fröken brukar fråga vilket rum man vill leka i.

I leken ser reglerna annorlunda ut. Där är det barnen som bestämmer. Även om de delger att alla 
får vara med och leka förklarar ett par barn att det ibland är helt i sin ordning att leka ostört och 
säga nej om en kompis vill vara med i en redan pågående lek.

– Om någon skulle fråga om de fick leka med oss, tänk om de fick det. Då skulle vi säga ”vill ni 
leka?” och då kanske de vill det.

– Om man leker och någon kommer och stör får man säga ”vi vill leka ifred”.
– Ibland brukar Anna och Sara (fiktiva namn) bara vilja bestämma. Då säger jag till fröken.

Barnen berättade däremot att även den egna leken ibland fick avbrytas då det var dags att städa, 
äta lunch eller ägna sig åt andra vuxenstyrda aktiviteter.

Vem lyssnar på barnen?

Vi frågade även barnen om de upplever att pedagogerna lyssnar på dem. De flesta svaren 
handlade om att de vuxna inte alltid har tid att lyssna, att de är upptagna med annat. Barnen 
förklarar att pedagogerna lyssnar om det hänt något, om något barn gjort sig illa till exempel.

– Ibland måste man vänta på sin tur.
– Bara ibland lyssnar de.
– De pratar ibland med en annan fröken. Då måste jag vänta.

– Jag tror att de (pedagogerna) är för upptagna.
– Fröknarna är alltid upptagna.
Sandra: -Vad gör de då, när de är upptagna?
– Går på möten.
– Skriver, går på möten med andra fröknar.

– Ibland om någon slår sig, då ser inte fröken. Då brukar en kompis hämta fröken.
Cecilia: -Brukar fröken komma direkt då?
– Ja, det gör de.

Reflektion

Vi såg en tydlig likhet i barnens svar. De berättade att de upplevde att det är de vuxna på 
förskolan som bestämde. En del barn önskade större inflytande, andra gav intryck av att vara 
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nöjda så som situationen såg ut idag. Vid frågan vad de fick göra i de olika rummen fokuserades 
svaren kring det material som fanns att tillgå just där. I vissa rum var valfriheten större, i andra 
mer restriktiv. Andra regler barnen nämnde var över lag trivselregler, vad de får och inte får göra. 
Här visade barnen en större insikt kring varför reglerna fanns och hur klimatet på förskolan 
annars skulle se ut.

I den egna leken vittnade barnen om att deras inflytande här var betydligt större. Här kom de 
överens sinsemellan vilka regler som skulle finnas. Leken tycktes ändå inte vara helt fri eftersom 
utrymme för lek samt material styrdes av pedagogerna. Ett par barn förklarade hur leken ibland 
fick avbrytas på grund av andra, styrda, aktiviteter som de själva inte kunde kontrollera.

Observationerna

Inför observationerna hade vi pratat med pedagogerna som arbetade på de avdelningar vi skulle 
observera barnen på innan och frågat om det fanns några barn som vi inte fick observera över 
huvud taget samt att vi endast kommer spela in det barnen säger med hjälp av ljudinspelning på 
våra mobiltelefoner. När vi fått klartecken från pedagogerna gick vi runt i de olika rummen på de 
avdelningar vi utförde observationerna i mellan en timme och tre timmar. Anledningen till detta 
berodde delvis på vad vi såg, hur dagarna var uppbyggda och hur länge pedagogerna ansåg att 
det var okej att vi var där. Vi hade också lagt upp ett observationsschema där vi skrivit upp några 
punkter som vi utgick ifrån medan vi observerade barnen, och som går att läsa under ”bilaga 2 - 
observationsschema”.

Barnen styr samtalen

Det första vi lade märke till var att pedagogerna låter barnen styra de flesta samtal som 
uppkommer, vilket syns tydligt genom att pedagogerna svarar på de frågor och funderingar som 
barnen ställer, lyssnar på det barnen säger och svarar därefter istället för att ”prata över huvudet” 
på barnen, ignorera det de säger eller byta samtalsämne.

Tre pojkar sitter runt ett bord, två lägger pussel och en leker med ett timglas. De diskuterar hur 
många minuter det tar för sanden i de olika timglasen att rinna ned.

P1: -Jag tror att den här kommer först.

P2: -Då blir den här tvåa och den trea (pekar på timglasen).

P3: -Jag tror att den kommer bli först (pekar på ett av timglasen).

P1: -Okej, då ska jag räkna för att se vilken som är först. (Börjar räkna fram till han kommer upp till 
tjugo. Vänder sig mot en pedagog som sitter bredvid.) ”– Hur länge går den här?”

Pedagog: -Jag vet faktiskt inte.

P2: -En minut är jättemycket!

Pedagog: -Tycker du det?
P1: -Man behöver bara räkna till 60.
P2: -En gång och sedan börjar man om igen!
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Pedagogen: -Ja, det har du rätt i!

Ett annat exempel på när pedagogerna låter barnen styra samtalen och lyssnar på dem är när 
barnen kommer till förskolan.

En flicka kommer till förskolan tillsammans med sin pappa. Hon är lite blyg i början och vill inte 
riktigt släppa taget om pappa men ger med sig tillslut. Pedagogen vänder sig mot flickan, ler och 
säger: ”-Hej, Linnea!” (fiktivt namn). Flickan ler mot pedagogen och går fram till henne. Pedagogen
frågar vad flickan vill göra och flickan viskar”-Lägga pussel med Elsa.” Pedagogen nickar och tar 
med sig flickan till hyllan där pusslen ligger.

Pedagogen: -Elsa vill du bygga med, såklart! Det är din favorit, eller hur?

Flickan nickar och sätter sig ned tillsammans med pedagogen och börjar bygga pusslet. Pedagogen
sitter bredvid hela tiden tillsammans med flickan medan hon bygger och hjälper henne vid behov.

Efter en liten stund kommer det en pojke som blir avlämnad av sin mormor.

Pedagogen: -Tjena, killen! Hur mår du?

Pojken nickar och svarar att han mår bra och frågar sedan om han kan få gå in i det stora 
lekrummet och bygga med kaplastavar? Pedagogen säger att det får han och pojken springer glatt 
in i rummet och börjar bygga.

Pedagogerna lyssar på barnen

Vi såg även några exempel på när pedagogerna gav barnen inflytande genom sitt lyssnande och 
att de tog till vara på det barnen sade.

– Fröken, kan vi få ta fram det där spelet med larven?
Pedagogen: -Var har vi det någonstans, då?

Barnen och pedagogen hjälps åt att leta och när de hittar det säger en av pojkarna ”Det här var 
det!” och de tar med sig spelet in till målarrummet för att få spela ifred.

En flicka går fram till en pedagog och rycker henne i armen. Pedagogen vänder sig mot flickan och
frågar vad hon vill.

– Det finns inget papper!
Pedagogen: -Finns det inget papper? Då måste vi fixa det!

Barnens lek

Vi såg även att pedagogerna till stor del var måna om att ta tillvara på barnens lek och uppmuntra 
de till inflytande och delaktighet genom att låta barnen bestämma vad de skulle leka samt vad som
skulle ske i den.

Några barn går in i stora lekrummet och funderar över vad de ska leka för någonting. En pedagog 
sitter och tittar på en annan pojke som bygger med kaplastavar när barnen kommer in.
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P1: -Vi sjunger!
Pedagogen: -Ska ni springa?
P1: -Nej, sjunger!
Pedagogen: -Jaså, sjunga! Vad ska ni sjunga då, då?
P1: -Vad vill du att vi ska sjunga? (vänder sig mot flickan)
F1: -Jag vill att vi sjunger ”Blinka lilla stjärna”... (blygt)
Pedagogen: -Ska vi sjunga den?
P1: -Nej, du ska inte, men vi!
Pedagogen: -Ska ni sjunga? Okej, får jag lyssna på er när ni sjunger?
P1 & F1: -Ja! (Sjunger ”Blinka lilla stjärna” medan de dansar runt i rummet)

Under en förmiddag är några barn inne och leker. Ett par av barnen föreslår att de ska bygga en 
koja, något de andra genast godkänner. Tillsammans börjar de hämta filtar och kuddar från ett 
annat rum. En pedagog noterar vad barnen gör men säger inget för att hejda dem. När bygget är 
så gott som klart går ett av barnen fram till pedagogen.

– Vill du komma och titta vad vi har byggt?
Pedagog: - Ja, gärna.
– Titta på vår koja!
Pedagog: -Oj, vad fin. Får jag plats i den också tror ni?

Barnen flyttar obehindrat material mellan rummen. En pedagog ser detta men istället för att neka 
barnet får de istället uppskattning över kojan de byggt.

En pedagog går runt och frågar några barn om de vill vara med och leka ”Hunden och benet” och 
när hon har fått ihop alla barn som vill leka samlas de runt en matta. Pedagogen går runt och letar 
efter någonting de skulle kunna ha som ben och får några förslag från barnen.

Pedagogen: -Jag ska bara se om jag kan hitta något vi kan ha som ben (går runt och letar).
Ett av barnen ropar att ”-Jag vet, vi kan ha en kaplastav som ben!”
Pedagogen: -Ja, kaplastavarna! De blir perfekt att ha som ben. Nu ska vi se om jag kan hitta de... Vet 
någon av er var de ligger?

Pedagogen letar, men hittar ingen kaplastav så hon frågar barnen om de kan ta en röd legobit 
istället, varpå barnen svarar att det går bra.

Pedagogen: -Det här blir väl ett gosigt, rött ben! Vem vill vara hund först?

Flera av barnen räcker upp sin hand och vill vara hund och pedagogen väljer en av dem. Det barn 
som är hund får sedan gå och ”voffa” på de andra barnen tills han/hon hittar benet och det barnet 
som haft benet får vara hund. Leken fortsätter på det här viset fram tills alla har fått vara hund 
eller haft benet.

Avsaknad av inflytande

Vi såg även några exempel på när pedagogerna hade kunnat ge barnen rätt till inflytande, men 
istället valde att bestämma allt själv och låta barnen följa de istället för att få komma med egna 
förslag eller ändra på någon regel som fanns i en lek.

21



PE096G Sandra Magnusson & Cecilia Nåsby

Två flickor hade dragit för en gardin inne i lekrummet för att de skulle leka en lek som de kallade 
för ”Spöken på natten”. Den gick ut på att de två var spöken som skulle skrämmas eftersom det 
var natt. Pedagogen såg detta och gick fram till flickorna.

Pedagogen: -Jag ska hjälpa er att ta bort den här besvärliga gardinen. Vi öppnar istället så att vi får in
solen.
F1: -Men vi vill ha stängt! Vi ska leka ”spöken på natten!” Då ska det vara mörkt!
Pedagogen: -Nu går inte det för att nu ska vi andra leka ”Hunden och benet”.

Efter att pedagogen och barnen spelat ”Hunden och benet” en stund var det en av flickornas tur 
som var med och lekte att bli hund. Hon sade att hon inte var någon hund, utan hon ville vara katt
istället.

Pedagogen: -Nej, men nu leker vi ju ”Hunden och benet.”
F1: -Nej, jag är en katt!
Pedagogen: -Men katter äter inte ben.
F1: -Jo, den här katten gör det!

Istället för att låta flickan vara katt skakar bara pedagogen på huvudet och säger åt flickan att 
lägga sig ned och säger sedan ramsan tillsammans med de andra barnen: ”-Alla händer bakom 
ryggen, nu får hunden vakna!”

Inflytande när pedagogerna vill

På en avdelning är det dags för samling. Här ska alla barn delta. Först sjungs några sånger som ett 
barn i taget får välja. Sedan frågar en pedagog vilka som vill gå ut respektive vilka som vill leka 
inne.

Flera barn: - Jag vill gå ut!
P1: - Jag vill gå till lekparken idag.
Pedagog A: - Idag ska vi vara ute på gården eller leka inne.

Här visas hur barnen har inflytande inom vissa ramar. De får själva avgöra om de vill leka 
inomhus eller utomhus. Utomhus innebär däremot endast förskolegården och inte någon lekpark 
som barnet önskar. Varför en promenad till lekparken inte går att genomföra avslöjar inte 
pedagogen. Barnet frågar inte heller utan går efter samlingen istället ut på gården för att leka.

Två barn leker att de ska gå och handla. Fullt uppklädda och med handväskor går de till 
byggrummet. Där börjar de fylla sina väskor med duplo och kaplastavar. En pedagog lägger 
märke till vad barnen gör och hejdar dem när de är på väg att lämna rummet med fyllda väskor.

Pedagog: - Vad ska ni göra med legot och kaplastavarna?
– Vi ska använda dem som mat.
Pedagog: -Fast lego och kaplastavar ska vara i byggrummet. Och nu leker ni i familjerummet.

Barnen suckar men lägger tillbaka byggmaterialet och lämnar sedan rummet.

Inflytande barn emellan
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Två barn leker tillsammans i hemvrån. Ytterligare ett barn kommer in i rummet. De två barnen 
som var där först visar tydligt sitt missnöje över sällskapet.

F1: - Du får inte vara med. Vi lekte här först!
F2: Jag vill också vara med.
F1: Vi vill faktiskt leka ifred!
F2: - Vad leker ni för nåt?
F3: -Mamma, pappa, barn. Och det finns redan en mamma och en storasyster.
F2: - Jag kan vara katt!
F1: - Okej, men då får du ligga där borta och sova.

Barnen fortsätter sedan leken, nöjda över sin kompromiss.

Reflektion

Under våra observationer kunde vi tydligt se en skillnad mellan de olika förskolorna. I två av 
observationerna kan vi se hur den ena förskolan har en tillåtande miljö där barnens inflytande tas 
tillvara. Där fick barnen flytta material mellan rummen och hämta sådant som behövdes för leken. 
På den andra förskolan fanns inte den möjligheten. Där förväntades barnen leka i ett rum i taget, 
med det materialet som presenterades där.

En annan skillnad var pedagogernas förmåga, eller vilja, att tänka ”utanför boxen”. I exemplet 
med flickan som ville leka katten med benet istället för hunden med benet kunde inte pedagogen 
släppa det faktum att katter oftast inte tuggar på ben. Flickans inflytande och fantasi avbröts 
istället helt. Samma problem ser vi i situationen med barnen som leker att de skall gå på utflykt. 
För dem är duplot och kaplastavarna inte längre byggmaterial utan olika matvaror de behöver när 
de ska handla. Här ser vi hur barnens inflytande över den egna leken störs på grund av de regler 
som finns. Detta blev en märkbar kontrast till de avdelningar där barnen istället uppmuntrades 
och själva fick äga sin lek.

Det var även i leken vi lade märke till barnens inflytande över varandra. Här kunde vi däremot se 
att alla barn inte alltid hade lika stort inflytande. Istället var det ofta ett, eller ett par, barn som gavs
större bestämmanderätt.
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Diskussion

Här kommer vi redovisa vår resultatdiskussion och även en metoddiskussion. Metoddiskussionen
kommer handla om hur vår studies metod, urval och analysmetod påverkat vårt resultat, men den
kan också hjälpa läsaren att bedöma vår studies reliabilitet och validitet. Resultatdiskussionen 
visar på vad som framkommit i resultatet samt vad det har för betydelse i jämförelse med de andra
studierna som vi redovisade i bakgrunden. Vi kommer även ha med ett kort slutord samt vad vi 
anser skulle vara intressant att forska vidare om kring det här ämnet.

Metoddiskussion

Vi valde att använda oss av intervjuer och observationer för att vi ansåg att dessa metoder skulle 
passa bäst för den här studien, men också för att vi ville få en så stor bild som möjligt både av 
arbetet kring barns inflytande och delaktighet samt få barnens syn på del hela. Vi ville även ha en 
sådan hög reabilitet och validitet som möjligt, för att studien ska kunna anses som aktuell och 
trovärdig.

För att vi skulle kunna få till en bra reabilitet och validitet använde vi oss av pilotstudier. Vi 
besökte förskolorna och pratade med pedagoger och barn flera dagar innan vi påbörjade 
observationerna och intervjuerna. Under dessa besök varken skrev eller spelade vi inte in 
någonting, utan vi koncentrerade oss endast på att ”smälta in” i miljön och lära känna miljöerna, 
pedagogerna och barnen.

Vi anser att materialet vi fått med oss är relevant då vi fått se en hel del exempel på inflytande och 
delaktighet men även exempel på när dessa tas ifrån barnen. Vi har även fått bra svar från barnen 
där de uttrycker sina åsikter kring om de blir lyssnade, hörda och sedda samt om de anser att de 
fått vara med och bestämma eller inte.

Det hade varit intressant att åka runt till andra förskolor i andra städer än enbart där vi bor för att 
se om det skulle ha blivit en större skillnad resultatmässigt, samt att vi hade haft ett större material
att röra oss kring och vi hade även kunnat säga hur det ser ut mer generellt på förskolorna i 
Sverige. Tyvärr fanns inte tiden där.

Att intervjua barnen ställde krav på oss intervjuare. För att kunna få bra svar behövde vi visa ett 
äkta engagemang och inte stressa fram svar på våra frågor. Vi fick också räkna med att barnen 
kunde sväva iväg och diskutera något helt annat än det vi från början tänkt. Att vi valde denna 
metod berodde till stor del på att intervjuer ger en information kring svarspersonens 
uppfattningar, i detta fall barnens uppfattningar. 

Det finns några nackdelar med de här metoderna som vi valt. När man intervjuar barn är det bra 
om man har i åtanke att de ofta kan säga saker som de tror att vi vuxna vill höra för att vara till 
lags, istället för att säga vad de egentligen tycker och tänker om det ämne man frågar de om. Detta 
kan resultera i att inte allt som finns med i vår resultatdel och som barnen har sagt till oss är helt 
sanningsenliga, vilket är något vi hela tiden har behövt haft i åtanke.
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En nackdel med observationer kan vara att alla barn och vuxna inte är helt och hållet bekväm med 
att bli observerade, även om de är medvetna om att deras namn inte kommer finnas med i studien 
och att de kommer förbli anonyma. Detta kan i sin tur medföra att de vuxna och de barn som vi 
observerat inte har gjort saker som de i vanliga fall brukar göra, utan att de istället varit lite mer 
försiktiga med vad de gör och säger. Detta är dock inget som vi har känt av i våra observationer, 
utan vi har haft känslan av att alla inblandade, både barn och pedagoger, har kunnat agera precis 
som vanligt och inte brytt sig om att vi funnits där och tittat på vad de har gjort och sagt.

Vi har också fått haft i åtanke att pedagogerna som varit med i vår studie kan ha velat ge en sådan 
bra bild som möjligt av sin förskola och att de därför under de timmar vi varit där varit mer 
toleranta, lyssnat på barnens önskemål och pratat med de på ett sätt som de i vanliga fall inte 
brukar göra.

Det finns inte bara nackdelar med de här metoderna, utan även några fördelar. En fördel med 
intervjuer och observationer är bland annat att vi får ett bättre resultat då vi kan jämföra det som 
barnen har sagt till oss med hur det ser ut i verksamheten. Stämmer de överens, eller ser 
verkligheten ut på ett helt annat sätt? En annan fördel är att vi får komma pedagogerna och barnen
nära och att vi genom intervjuerna ger barnen en chans att få säga sina åsikter och tankar kring 
någonting som angår de i stor grad samt att de får känna att det finns några vuxna som är 
intresserade av deras åsikter.

Resultatdiskussion

Någonting som vi tydligt har lagt märke till under studiens gång är att det dels finns en hel del 
forskning kring barns inflytande och delaktighet och att arbetet kring dessa två aspekter kan se 
olika ut på olika förskolor runt om i landet. Under flera observationer upplevde vi att 
pedagogerna gav barnen inflytande genom samtal och genom att lyssna på vad barnen berättade. 
Detta är något vi även hittar i Westlunds (2011) avhandling där just vikten av samtal mellan 
pedagog och barn lyfts fram som en förutsättning för att ta reda på vad barn vill, tycker och 
känner.

Vi lade märke till att förutsättningarna för barnens inflytande såg olika ut. Likt Arnér och Tellgren 
(2006) skriver i sin avhandling var det pedagogerna som styrde om barnen fick inflytande eller 
inte. Vid de flesta observationer tyckte vi att barnen gavs delaktighet i verksamheten. Hur stor 
delaktighet skiljde sig däremot markant från förskola till förskola. Vi kunde även se att barnens 
inflytande ofta sträckte sig mellan vissa, av de vuxna, redan bestämda valmöjligheter.

Ett exempel är när barnen på en avdelning själva fick avgöra huruvida de ville leka inomhus eller 
utomhus. Här gavs möjligheten till delaktighet, det Arnér och Tellgren (2006) beskriver som att ta 
del av en process som redan är bestämd. Barnen fick förvisso själva avgöra om de ville leka 
inomhus eller utomhus men önskemålet att lämna förskolegården gick inte att tillgodose. 

Flera barn uttryckte under intervjuerna att det var de vuxna på förskolan som bestämde. De 
upplevde ändå att de hade ett visst inflytande men att regler och förhållningssätt var fastställda av
pedagogerna. Detta märkte vi även själva under observationerna. Vid ett par tillfällen såg vi hur 
barnen försökte tänja på dessa regler men blev bromsade av pedagogerna.  Arnér och Tellgren 
(2006) återger i sin studie hur pedagogernas villkor styr barnens inflytande och att barnen i 
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studien inte upplevde att de fick komma till tals. Även under våra intervjuer uttryckte barnen en 
vilja att få bestämma mer samt en känsla av orättvisa eftersom de vuxna vanligen bestämde över 
verksamheten.

Något barnen däremot kände att de delvis kunde styra över var den egna leken. Under 
intervjuerna förklarade barnen att det i leken var deras regler som gällde. Vi såg här likheter 
mellan en av de kategorier som Sandberg och Eriksson (2010) skriver om i sin avhandling, vilket är
inflytandet där barnen får vara med och bestämma över saker som har med dem själva att göra. 
Här är leken just en sådan kategori. Vi märkte däremot, både under intervjuerna och genom 
observationerna att leken inte alltid var helt fri. Leken kunde ibland avbrytas eller störas när andra
barn ville delta, vid tillsägelser från pedagogerna samt när det var dags för till exempel samling 
eller utgång. Under flera observationer upplevde vi däremot att pedagogerna uppmuntrade till 
barnens lek och bara avbröt den om de ansåg att det var absolut nödvändigt. Detta är något vi 
även kunde läsa om i Westlunds (2011) studie.

Johannesen och Sandvik (2008) beskriver hur pedagoger ibland kan ha svårt att våga släppa 
kontrollen. Detta lade även vi märke till under en del av våra observationer. Vid flera situationer, 
där förutbestämda regler utmanades, stoppade gärna pedagogen aktiviteten och förde den tillbaka
på rätt spår. Detta märkte vi både under leken ”Hunden och benet” samt vid olika tillfällen då 
barnen flyttade olika lekmaterial. Vi upplevde inte att pedagogerna reflekterade över varför de 
gjorde detta utan att det skedde per ren automatik.

Överlag upplevde vi att barnen fick möjlighet till inflytande om de höll sig innanför en viss ram. 
Detta vittnade även barnen till under våra intervjuer. Det fanns mycket de fick göra, till exempel 
måla eller bygga, bara de utförde aktiviteten i det rum som var tänkt till ändamålet, annars sade 
pedagogerna ifrån och barnen valde då ofta att göra någonting annat.

Vi märkte, både under intervjuerna och vid en del observationer hur barnens inflytande gentemot 
varandra kunde se ut. Barnen förklarade att det ibland var helt i sin ordning att leka två och två 
utan att en tredje part fick komma in och delta. Vi upplevde att detta var ett sätt för barnen att ha 
makt över det de faktiskt kunde kontrollera. Vid ett par observationstillfällen kunde vi se när 
något barn ville delta i en redan fungerande lek. Ibland fick det barnet ett nej, ibland fick det vara 
med under vissa premisser. Det var tydligt att det var barnen som startat leken som ägde 
bestämmanderätten över den.

Vi upplevde överlag att mycket av det barnen berättade för oss även kunde synas under 
observationerna. Under intervjuerna hamnade stort fokus kring vad de inte fick göra på förskolan, 
såsom slåss, puttas och springa inomhus. Under våra observationer kunde vi däremot inte se att 
detta förekom eller var något problem. Det är heller inte något vi kunde finna i någon av den 
forskning vi tagit del av.

Slutord

Vi tycker att det har varit både lärorikt, roligt och spännande att genomföra den här studien. Vi 
har lärt oss en hel del genom hela arbetet, både vad gäller det praktiska som hur man ska lägga 
upp tider för observationer och intervjuer men även det tekniska vad gäller skrivandet, speciellt 
med tanke på att vi bor så långt ifrån varandra.
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Vi tycker att vi har fått fram en bra studie med några aspekter och frågor som all personal på 
förskolor runt om i landet kan tänka på när de arbetar med barns inflytande och delaktighet. Det 
är väldigt lätt att man som pedagog kör på i samma hjulspår och glömmer bort att stanna upp och 
tänka efter vad det är man verkligen säger och förmedlar till barnen.

Det finns en hel del studier och forskning kring det här ämnet, men vi anser att det fortfarande 
finns en hel del att forska kring. Begreppen inflytande och delaktighet betyder olika för olika 
personer, vilket gör att arbetet kring dessa kan se så olika ut och det skulle vara intressant att få 
fler tips och idéer kring hur arbetet kan utmanas, förändras och bli ännu bättre.

Vidare forskning

Vi blev nyfikna kring barns inflytande och delaktighet gentemot varandra. Under studiens gång 
fokuserade vi till stor del kring barns möjlighet till inflytande i förskolemiljön. Det skulle vara 
intressant att forska vidare kring vad det är som påverkar barns förmåga till inflytande i leken. 
Vad är det som gör att vissa barn blir inkluderade respektive exkluderade? Det vore spännande att
vidare undersöka förskolans miljö och hur den dels kan tillåta barnen ha inflytande men även kan 
skapa möjligheter till ut

Vi anser att det här forskningsområdet är intressant att studera vidare av flera orsaker. Vi anser att 
det är viktigt att barn, oavsett ålder, får en chans att uttrycka sina åsikter och idéer för att de ska få 
en chans att kunna utvecklas och kunna tänka självständigt. 
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Bilaga 1

Intervjufrågorna vi ställde till barnen:

1. Vad får ni göra och inte göra i de olika rummen på förskolan?
2. Får ni vara med och bestämma, tycker ni? Eller är det bara de vuxna som bestämmer?
3. Vad får ni bestämma? Finns det något ni skulle vilja bestämma mer om, som ni inte får göra

nu?
4. Lyssnar de vuxna på er om det händer någonting, tycker ni?
5. Hur gör ni om någon vill leka med er? Får alla bestämma? Är det roligt att leka här på 

förskolan?

29



PE096G Sandra Magnusson & Cecilia Nåsby

Bilaga 2 – Observationsschema

• Går det att se olika slags inflytande och delaktighet? Hur ser den i så fall ut?
• Tar vissa barn mer plats och är mer aktiv än andra?
• Styr pedagogerna eller ger de barnen chans till inflytande?
• Beter pedagogerna sig annorlunda gentemot pojkar respektive flickor?
• Hur beter sig barnen mot varandra? Ger de varandra inflytande och delaktighet eller är det

bara vissa som bestämmer i leken?
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Bilaga 3 – Missiv till föräldrarna

Hej!

Vi heter Sandra Magnusson och Cecilia Nåsby och vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi ska nu skriva vårt examensarbete 
och syftet med studien är att undersöka om barnen i förskolan får chans till inflytande och 
delaktighet. Vi kommer att genomföra intervjuer tillsammans med barn i mindre grupper och vi 
behöver ert tillstånd för att få intervjua ert barn.

Barnens deltagande är helt frivilligt och de har när som helst rätt att tacka nej. Barnets namn eller 
andra personliga uppgifter kommer inte att nämnas i själva arbetet.

Vi vore väldigt tacksamma om ni vill kryssa för JA eller NEJ i rutorna nedan och ge ert 
godkännande. Alternativt att ni skickar ert svar, JA eller NEJ, på detta mejl, om ni tycker det är 
enklare!

Hör gärna av er vid frågor eller andra funderingar!

Sandra Magnusson sxs-92@hotmail.com 
Cecilia Nåsby cecilia.nasby@gmail.com 

              Vi/Jag godkänner att vårt barn deltar i studien

              Vi/Jag godkänner INTE att vårt barn deltar i studien

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________________________________

                  ___________________________________________________

Barnets namn: __________________________________________________________
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