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Abstract 

 

The purpose of this study is to lock into how the teachers in preschool describe 

how they work with the children based on participation and influence in pre-

school activities. In order to understand this, qualitative unstructured intervi-

ews were used with five preschool teachers in different businesses. When the 

study was analysed, it was based on Malaguccia’s theory of the three children. 

The collected data showed that the view of the children depends on whether 

they view the child's perspective or from a child perspective. The fact that they 

use the proximal development zone appeared in several stories from the busi-

ness. Based on previous research which showed different atmospheres in pre-

schools, where it is clearly possible to root in the pre-school teacher's approach. 

 

 

Keywords: Children's participation, Influence of children, Proximal develop-

ment zone, Malaguccia's three children.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att studera hur förskollärarna beskriver att de arbetar med 

barnens delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. För att förstå detta 

så användes kvalitativa ostrukturerade intervjuer med fem förskollärare i olika 

verksamheter. När studien analyserades så gjordes det utifrån Malaguccis teori 

om de tre barnen. Den insamlade datan visade på att synen på barnen beror på 

om de ser barns perspektiv eller utifrån ett barnperspektiv. Att de använder sig 

av den proximala utvecklingszonen framkom vid flera berättelser från verk-

samheten. Utifrån den tidigare forskningen som visade på olika atmosfärer i 

förskolans verksamheter, där det tydligt går att förankra i förskollärarens för-

hållningssätt.  

 

Nyckelord: Barns delaktighet, barns inflytande, proximala utvecklingszo-

nen, Malaguccis tre barn.  
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1 INLEDNING  

I förskolans läroplan uttrycks tydligt att de behov och intressen barnen visar 

ska ligga till grund i utformandet av förskolans miljö och pedagogiska aktivi-

teter. Barnens intressen ska tillgodoses (Skolverket, 2016a). Men hur ser det ut 

i verksamheterna idag, är det barnens intressen och idéer som styr förskolans 

miljö, har barnen delaktighet och inflytande? Det är det jag hoppas få svar på 

under arbetet med denna studie 

I förskolans läroplan tydliggörs förskollärarens ansvar för att barnen ska ha ett 

reellt inflytande på hur de ska arbeta i verksamheten (Skolverket, 2016a). Får 

barnen det inflytande i förskolans fysiska lärmiljö som läroplanen säger att vi 

ska ge dem, det är funderingar som jag haft under min tid på förskollärarpro-

grammet, samt utifrån det jag sett under mina VFU- perioder. Jag vill som fär-

dig förskollärare lägga stor vikt vid barnens intressen och att de ska vara del-

aktiga och ha ett inflytande i förskolans verksamhet. Jag undrar hur det ser ut 

i de olika verksamheter idag och vad jag har att förvänta mig. 

  Under tiden jag har studerat på förskollärarprogrammet och under VFU- pe-

rioder har jag lärt mig massor, både hur jag vill va men även hur jag inte ska 

vara. Att få arbeta i en tillåtande miljö där barnens perspektiv tas tillvara. Hur 

mycket roligare det kan bli, att jobba tillsammans med barnen och låta de vara 

delaktiga över vad som sker på dagarna och i lärmiljön. Hur viktigt förhåll-

ningssättet till barnen och verksamheten är och vad som krävs för att kunna se 

barnen som medforskande, för att barnen med stöd av pedagoger ska utforska 

världen. Den kvalité, klassifikation eller atmosfär vi har hänger på vilka förs-

kollärare vi är och vill vara. För mig så äger vi verksamheten tillsammans, att 

vi alla fyller en viktig funktion från städet till maten till pedagog och upp till 

förskolechef, vi är alla där för barnen och deras välbefinnande. Jag hoppas med 

denna studie få syn på att det är medvetna förskollärare i verksamheterna som 

ser barnen som kompetenta och inte tomma blad.  

Om pedagogerna i förskolan låter barnen vara delaktiga och ha inflytande, vem 

bestämmer då vilket barns idéer och intressen som tas tillvara. Måste det vara 

rättvist i förskolan, måste vi alla gilla lika eller hur kan pedagoger tillgodose 

varje barns särskilda behov? Utifrån Skolverket (2016a) så har förskolan ett 

strävansmål som säger att varje barn ska få sina behov respekterade och tillgo-

dosedda. Även Åberg & Lenz Tagucci (2005) funderar på om det blir orättvist 

om inte alla barn är med, vad är rättvisa och är det verkligen rättvist att alla gör 

allting samtidigt och precis lika mycket. Om så är fallet måste ju alla barn vara 

intresserade av samma saker samtidigt. Här finns en utmaning för 
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förskollärarna och hur dom väljer att se på rättvisa och på om alla behöver göra 

allt samtidigt. I förskolan bör kanske pedagogerna reflektera och planera för 

hur de ska kunna möta varje barn med dess specifika idéer och intressen, då 

det är mycket barn i grupperna och pedagoger upplever en brist av att hinna 

med att se alla. Utifrån resultatet av studien så visar det sig att det inte kan vara 

rättvist och att ibland får barnet som det vill och ibland får hen följa med på 

det kompisen vill eller det pedagogerna bestämt, medans nästa gång kanske 

det är hen som får sitt intresse tillgodosett. 

1.1 Bakgrund 

I detta stycke kommer historien till barnens rätt att framträda och vilken bety-

delse vissa individer har för det som sker idag. Att det finns personer i historian 

som gjort betydande saker för över 100 år sedan som idag har stor betydelse 

för oss, att viktiga saker och beslut kan ta väldigt lång tid fastän det gäller våra 

barn. När historian visas så tydligt så kommer undran över om vi verkligen ser 

våra barn som en kraft och resurs för samhället, då viktiga beslut och lagar kan 

ta 28 år. 

 Nedanstående del kommer även belysa olika betydande begrepp samt förtyd-

liga hur läroplanen ser på delaktighet och inflytande och vilka förändringar 

som skett vid revidering av läroplanen 2010, 2016 och nu inför 2018 års revi-

dering. 

1.2 Historia 

En person som har satt avtryck var Eglantyne Jebb som var en av de första att 

mynta begreppet barnets rättigheter. 

1876 föddes i en engelsk välbärgad familj en flicka som fick namnet Eglantyne 

Jebb. Under första världskriget blev Eglantyne mycket bestört över hur illa 

barnen for av krig och svält. 1919 startade hon Save the children fund.1923 

gjorde hon ett utkast om fem principer om barnets rättigheter, vilka senare kom 

att ligga till grund för FN´s barnrättskonvention. Sex månader efter att Eglan-

tyne hade startat Save the children fund så grundades den 19 november 1919 

Rädda barnen i Sverige (Rädda Barnen, 2009). 

En annan viktig person genom tiderna för barns rätt var Janusz Korczak, han 

föddes 1878 i en judisk familj i Warsawa. Korczak utbildade sig till läkare men 

drevs av kärleken till barnen vilket gjorde att han 1912 la ner sin läkarverk-

samhet och startade barnhem. 1942 hämtades hans barnhemsbarn av 
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nazisterna, korczak valde då att följa sina barn in i döden på Treblinka. Kor-

czak ansåg att barn har tre fasta rättigheter.  

1.”Barnets rätt till sin död”- vilket innebar att barn inte skulle berövas rätten 

till livserfarenhet, varken goda eller smärtsamma. 

2.”Barnets rätt till den dag som är”- Att barnets nu är viktigt inte bara strävan 

efter att bli vuxen för att då få ett värde. 

3.”Barnets rätt att vara som det är”- Att barn ska få växa i sin egna takt, med 

det menade han att de själva kan avgöra när de vill äta och sova. 

Utifrån dessa tre såg Korczak en fjärde punkt: ”Barn och vuxnas rätt att göra 

fel”- Att alla misstag kan vändas till något kreativt och utvecklande (Pedago-

giska magasinet, 2016).  

Det finns inga barn, bara människor med olika författningsför-

måga, olika erfarenheter, olika behov, olika känslomässiga reakt-

ioner. (Janusz Korczak, Pedagogiska magasinet, 2016) 

Rädda barnen är en organisation som vid uppstarten 1919 arbetade i främsta 

hand mot direkthjälp till barn i nöd. Från det att barnrättskonventionen om 

barns rättigheter kom arbetar de nu mera långsiktigt för barns välfärd. I no-

vember 1989 antog FN´s generalförsamling konventionen för barns rättigheter. 

1990 ansluter sig Sverige till konventionen och 1993 tillsätts en barnombuds-

man. Även här i Sverige kränkts fortfarande barns rättigheter, de har svårt för 

att få komma till tals i frågor som rör dem, detta trots att Sverige ses som ett 

av världens bästa länder att växa upp i. Sverige har fått kritik för detta av FN´s 

barnrättskommitté (Rädda barnen, u.å). 

I Norge lagstadgades barnkonventionen 2003 vilket har medfört en större med-

vetandehet, domstolsbeslut har stärkts samt en ökad utbildning i barns rätt. 

2014 kom beslutet att även Sverige skulle lagstadga barnkonventionen elva år 

efter Norge och sedan var tanken att den ska trädda i kraft under 2018 (Rädda 

barnen, u.å). Vilket nu har blivit klubbat i riksdagen att barnkonventionen ska 

trädda i kraft 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Fyra år för ett beslutet att trädda i 

kraft i ett land som sägs vara ett av de bästa att växa upp i. Det tar 17 år från 

det att Norge lagstadgade tills Sverige gör det, men 30 år från det att Sverige 

ansluter sig till konventionen, vad är det då för barnsyn vi har? Det pratas om 

att barnen är det viktigaste vi har, våran framtid, 30 år! Det kanske då inte är 

så konstigt om vi inte kommit längre vad gäller barns rätt till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet att vi fortfarande är kvar i STRÄVAN mot 

i läroplanen för förskolan istället för att vi SKA ge barnen delaktighet och in-

flytande. Utan de betydande personerna genom historian som tas upp tidigare 

i stycket, undrar vart vi varit då. Att lagstadga konventionen gör att det blir en 
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tydlighet att barn är egna individer med egna rättigheter. Det läggs ett större 

ansvar på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare (Unicef, 2018). 

1.3 Delaktighet och inflytande 

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2016 så står det om hur 

förskolan ska lägga grund för en förståelse för demokrati och att barnen ska få 

en förståelse för och kunna handla efter demokratiska beslut, det står även att 

arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Det står mycket lite 

om att vi ska sträva efter att barnen får delaktighet i sin egna verksamhet där 

de vistas var dag, Att barnen ska få vara med och bestämma över hur det ska 

se ut i deras lärmiljö. I förskolans läroplan framgår det att barnen ska ha ett 

reellt inflytande och att det är förskolläraren som ansvarar för det reella infly-

tandet. Det står även i 2016 års reviderade upplaga att barnens behov och in-

tressen bör ligga till grund för miljön, bör! inte ska? Under 2017 så har det 

arbetats fram en ny läroplan för förskolan som beräknas trädda i kraft under 

2018. I det nya förslaget så har punkt 2.3 ändrats från barns inflytande till barns 

delaktighet och inflytande.  

Utbildning ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det 

de visar intresse för. Utbildningen ska även uppmuntra och utmana 

barnen att pröva sina egna och andras idéer samt omsätta idéer i 

handling. (Skolverket, 2018b) 

Med det nya förslaget så har det kommit en tydlig riktlinje där även begreppet 

bör har ändrats till att främja. 

Alla som ingår i arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara 

delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. (Skolverket, 

2018b) 

 

Det räcker nog inte bara med en ändring i läroplanen för att det ska ske en 

förändring mot delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Även Bi-

teus & Engholm (2016) menar på att läroplanen aldrig förtydligar hur inflytan-

det för barnen ska verkställas. Enligt Biteus och Engholm så bör pedagogerna 

i verksamheterna använda sig av ett inspirerande material, ha en anpassad 

lärmiljö, samt vara närvarande aktiva pedagoger. 

 Vi menar att man skapar en mångfald av lärprocesser genom att 

plocka det bästa från olika pedagogiska företrädare och forskare 

för att på så sätt skapa de mest fördelaktiga förutsättningar för bar-

nen. Förskolan består av många olika individer som måste 
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utmanas på rätt sätt för att skapa möjligheter för dem att ha det 

inflytande över verksamheten som de ska ha. (Biteus & Engholm, 

2016, s.7) 

Enligt Karlsson (2014) så är delaktighet att vara nära men för det behöver det 

inte betyda att man är aktivt delaktig. Genom att som pedagog välja att obser-

vera barnen under deras dagar på förskolan så går det att få syn på hur delak-

tigheten framträder. Delaktighet sker alltid i sociala sammanhang. Eftersom 

pedagoger i verksamheten tolkar begreppen delaktighet och inflytande olika så 

agerar pedagoger olika på vilket sätt barnen får delaktighet och inflytande. Ar-

nér & Tellgren (2006) ser att delaktighet är när individen får vara med i en 

process till skillnad mot att stå vid sidan om och inte ha möjlighet att påverka. 

Delaktighet kan ibland även tolkas som att få vara med i något som redan be-

stäms, vilket kan bli i förskolan att barnen får vara delaktiga under pedagoger-

nas beslut. Inflytande däremot ser de som att barnen faktiskt får vara med och 

bestämma. Barnperspektiv och barns perspektiv bör synliggöras för att få för-

ståelse för barnens inflytande. Barns perspektiv är utifrån Arnér & Tellgren 

(2006) barnens upplevelser och syn på sin tillvaro. Biteus & Engholm (2016) 

tydliggör att barnperspektiv är utifrån hur vi ser på barnet och barnets kun-

skaper. Medans barns perspektiv är hur barnet själv kan agera i miljön. De 

menar på att begreppen inte står i motsats till varandra utan det är hur pedago-

gerna väljer att uppfatta begreppen som styr barnens inflytande (Biteus & Eng-

holm, 2016). 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur förskollärarna beskriver att de arbetar med 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 

1.5 Frågeställning 

•  Hur förklarar förskollärarna vad demokrati, delaktighet och inflytande 

betyder för dem? 

• Hur förklarar förskollärarna att de själva och deras arbetslag gör det 

möjligt för barnen att ha delaktighet och inflytande? 

• Hur motiverar förskollärarna att de tar tillvara barnens idéer och intres-

sen i verksamheten? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien utifrån 

studiens syfte Syftet med studien är att studera hur förskollärarna förklarar att 

de arbetar med delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Forsknings-

översikten kommer visa på hur olika forskare ser på demokrati och inflytande 

samt vilka skillnader och likheter pedagogernas förhållningssätt gentemot bar-

nen visar. Det kommer även visa på hur olika lärmiljöer kan fungera beroende 

på vilket förhållningssätt pedagoger i verksamheterna har. 

2.1 Pedagogers förhållningssätt 

 Både Arnér (2006) och Westlund (2011) ser i sin forskning hur pedagogernas 

förhållningssätt har betydelse för hur deras arbete med barnens inflytande på-

verkas. Engdahl (2014) menar på att det är pedagogernas olika förhållningssätt 

och verksamhetsregler som styr och utgör hinder för barnens delaktighet och 

inflytande. Att regler styr verksamheterna syns i de tre studierna (Arnér, 2006 

Engdahl, 2014 & Westlund, 2011). Respondenter har själva poängterat att reg-

ler går i arv och att det är lättare att säga nej än ja. Det fanns en oro hos peda-

gogerna att om de säger ja så kan det uppstå en spänning mellan de själva och 

kollegor samt att det kan skapas en oordning och stress i verksamheten. Någon 

respondent har upplevt att de stött på motstånd hos kollegorna om de vill arbeta 

för ökat inflytande hos barnen (Arnér, 2006). Genom att förändra en negativ 

inställning till barnens initiativ så behövdes det pedagogiska kunskaper, med-

vetna perspektiv och ett personligt mod (Arnér, 2006). Kvalitén på förskolan, 

pedagogers medvetenhet, deras självinsikt och pedagogiska kompetens spelar 

in (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Pedagogerna behöver 

enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) studie se utifrån barns perspek-

tiv för att kunna göra dem delaktiga. Med barns perspektiv så menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2003) att det är när barnen själva har fått gjort sin röst 

hörd och lämnat sina synpunkter som det blir ett barns perspektiv. Som till-

skillnad från ett barnperspektiv är när vuxna tror sig veta vad barn vill och 

barnen ej blir tillfrågade.  

De respondenter som deltog i Arnérs (2006) studie märkte en tydlig förändring 

under utvecklingsarbetet, det egna arbete och deras egna förhållningssätt 

gentemot barnen och barnens initiativ till inflytande i verksamheten. Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson (2009) tittar på låg och hög kvalitet och 

kan även de precis som Arnér (2006) se att de förskolor med lägre kvalitet inte 

har samma engagemang att ge pedagogerna möjlighet till 
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kompetensutveckling, att granska och få utveckla sin verksamhet gör att de 

eventuellt kan få en annan syn på sin verksamhet samt kunna höja kvalitén på 

verksamheten.  

2.2 Inflytande och delaktighet 

Arnér (2006) ser en skillnad på inflytande och delaktighet, Hon menar på att 

delaktig är man i sådant som någon annan redan bestämt och man får vara med 

att göra. Inflytande är när man får vara med och bestämma vad som ska göras. 

Att barnen ges möjlighet till att påverka sin vardag på ett tydligt och reellt sätt 

det är inflytande enligt Arnér (2006). 

Westlund (2011) ser istället utifrån sin studie att delaktighet inkluderar barnens 

deltagande och påverkansmöjlighet i det som andra bestämt. Westlund menar 

även på att inflytande skulle kunna vara ett begrepp som innefattar barnens 

påverkansmöjlighet. Hon ser utifrån sin studie att begreppen inflytande och 

ansvar inkluderas i delaktighet. 

Emilsson (2008) ser delaktighet som en möjlighet att vara med och få ta del av 

något, vara inkluderad, accepterad och engagerad, samt att ha tillgång till de 

resurser som krävs för att deltaga. Vid inflytande så har barnen möjlighet till 

val och egna initiativ. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar på att för att barnen ska ha 

inflytande och delaktighet så behöver barnen uppleva att de blir hörda och lyss-

nade på, att deras intressen och intentioner tas tillvara på ett respektfullt sätt. 

 

2.3 Barnens lärmiljö 

Johansson (2011) ser att det finns olika former av atmosfärer i förskolan såsom 

samspelande, instabil och kontrollerande. Emilsson (2008) använder sig av hög 

respektive låg klassifikation och Sheridan, m.fl. (2009) använder begreppen 

låg och hög kvalitet på lärmiljön i förskolan. Jag tänker visa på vad de olika 

forskarna menar med sina valde begrepp. 

Om pedagogerna i förskolan arbetar utefter en samspelande atmosfär så menar 

Johansson (2011) på att det är en lyhördhet för barnen, där de visar ett intresse 

av barnen samt ett intresse av att försöka förstå barns upplevelser av situat-

ioner. Det är en miljö där gränser överträdes. Däremot i den instabila atmosfä-

ren menar Johansson (2011) på att det finns en hel del av ovanstående kvalité-

erna. Den instabila atmosfären visar dock på en pendling hos pedagogerna från 
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en närvaro till en distans till barnen, genom att ena stunden vara vänlig och 

sitta med barnen och tillåtande, för att i nästa stund vara bestämd och tala till 

barnen med en negativ ton. Atmosfären kan vara starkt präglad av obalans och 

motsägelser. I den kontrollerande atmosfären ser Johansson (2011) att kontrol-

len sker från ett vuxenperspektiv som hindrar barnen i att utforska och uppleva 

ting.  

Resultatet visar att de yttre villkoren spelar in vilken atmosfär samt de vuxnas 

känsla av kontroll och inflytande såg Johansson (2011) utifrån sin studie. 

Emilsson (2008) beskriver svag klassifikation med att det är i pedagogernas 

intresse om barnen har en delaktighet i förskolan, Om pedagogerna visar in-

tresse för barnen och det de gör, om de väljer att dela livsvärldar och vara 

emotionellt närvarande så uppstår då en svag klassifikation. Den höga klassi-

ficeringen är enligt Emilsson (2008) när barnen inte har något inflytande utan 

verksamheten är vuxenstyrd. 

Sheridan, m.fl. (2009) ser att i förskolor med låg kvalitét så är verksamhetens 

lärmiljö ambivalent att den antingen är för strukturerat eller inte alls strukture-

rad. I den strukturerade så är klimatet otillåtande, opedagogisk med fåordig 

personal, material och utrymme är begränsat. I den ostrukturerade så går barn 

och pedagoger bredvid varandra utan att dela livsvärldar. I den verksamhet 

som har hög kvalitét menar Sheridan, m.fl. (2009) på att det är en utmanande 

miljö. Pedagogerna har valt ett tydligt lärandemål utifrån barnens intresse. Pe-

dagogerna är pedagogiskt medvetna och möter barnen. 

2.3.1 Sammanfattning 

Utifrån de olika lärmiljöer som här ovan förklaras så har det en betydelse för 

vilka ”glasögon” som förskollärarna har på sig för att se barnen. Om pedago-

gerna i verksamheterna är rädda för vad kollegor ska tycka och att de måste 

göras på ett visst sätt för så har det alltid varit så kommer deras förhållningssätt 

gentemot barnen visa på vilken barnsyn de har. Att arbetslagen måste ha re-

flektions tillfällen och fundera på vilken kvalité deras verksamhet har och om 

de vill vara där eller göra en förändring. De behöver även reflektera vilket för-

hållningssätt som ska genomsyra verksamheten. Om förskollärarna i verksam-

heten har bestämt sig för att ha ett förhållningssätt som ser barnen som rika- 

med kraft och resurser så kommer det att påverka vilken lärmiljö som genom-

syrar verksamheten.  
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3 TEORI 

Malaguccis tre barn är den teori som ska lyfta intervjuerna för att kunna svara 

på studiens syfte, Vilken är att studera hur förskollärarnas arbetar med barns 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 

3.1  Malaguzzis tre barn 

Dahlberg & Åsén (2011) skriver om Reggio Emilias skapare Loris Malaguzzi 

och hans strävan efter att barnen ska ses som fullvärdiga medborgare. Inom 

Reggio Emilia så är det en djup respekt för barnets rättigheter och potential, 

det finns en vision om att barn kan tänka och handla själva. I det pedagogiska 

arbetet har pedagogerna en syn på att kunskap och lärande har utgångspunkt i 

barnens erfarenheter, tankar och teorier. Hur förskollärare i verksamheter väl-

jer att se barnen har betydelse för vilken lärmiljö som genomsyrar verksamhet-

erna. Utifrån Malaguccis teori om de tre barnen så kan förskollärarna själv se 

vilken delaktighet och inflytande barnen har i verksamheten. Det ger även för-

skollärarna en chans till att reflektera sitt egna förhållningssätt samt en chans 

att ge delaktiga och inflytande till barnen. 

Det sovande och fattiga barnet - en tom container. 

Den första bilden är ett fattigt barn som lär sig genom att minnas 

det man sagt och sedan reproducera sin kunskap. Man kan se på 

barnet ungefär som en lerklump som skall formas. Man talar om 

barnet som ett oskrivet blad, en ”tabula rasa” eller som en tom 

container som andra så småningom skall fylla med ett kunskaps-

innehåll. Barnet är ingenting i kraft av sig självt. Det är fattigt och 

passivt, det sover. Det är ett barn som man inte lyssnar på och som 

man inte för en dialog med. (Dahlberg & Åsén, 2011, s.246) 

I en förskoleverksamhet där barnen ses som sovande och fattiga är en förskola 

som har en hög klassifikation, där verksamheten är styrd av pedagogerna 

(Emilsson, 2008). I denna verksamhet finns en avsaknad av att jobba mot lä-

roplanen för förskolan. Det finns en brist i ledningen som ej lyfter bristen på 

ett gott förhållningssätt gentemot barnen. 

Det vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån. 

Den andra bilden är ett barn som lär sig genom att förstå. Detta 

barn har resurser, men det gäller för den vuxne att stimulera barnet 

så att det får möjlighet att växa. Detta är ett vaket, men passivt 

barn, som ännu inte står på egna ben. Barnet har inget ansvar för 

sin egna kunskap, utan det styrs utifrån andra. Denna bild av barnet 



Barns inflytande i förskolans verksamhet  Hanna Magnusson 

10 

 

förutsätter alltid mycket aktiva vuxna pedagoger. Det innebär 

också att barnet förblir fattigt, eftersom det inte får använda alla 

sina resurser. (Dahlberg & Åsén, 2011, s.246) 

Här framgår en ambivalent pedagog, de är på väg, men verksamheten genom-

syras inte av ett barns perspektiv utan snarare barnperspektivet, där de vuxna 

tror sig veta vad barnen vill (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Här har verksamheten en låg kvalité, pedagoger och barnen går bredvid varandra utan 

att dela livsvärldar (Sheridan, m.fl., 2009).  

Det rika barnet - med kraft och resurser. 

Det tredje barnet är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett 

barn som kan skapa sin kunskap. Det är ett barn med inneboende 

kraft, ett barn med hundra språk, dvs. Ett rikt barn. Detta barn be-

höver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda 

eller vara en ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera 

världen tillsammans med. Eftersom barnet inte klarar av att bygga 

upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se – en 

vuxen med stora öron och stora ögon, en vuxen att föra dialog 

med, en vuxen som kan utmana tankarna och som man kan över-

skrida gränserna med. (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 246). 

I den verksamhet som ser barnen som rika framträder en samspelande atmo-

sfär, där gränser överskrids, barnens intressen sätts i focus, pedagogerna vill 

förstå barnens upplevelser av situationer (Johansson, 2011). I den samspelande 

atmosfären genomsyras barnens perspektiv, de får möjlighet att vara delaktiga 

genom att ha inflytande. Barnen får vara med och ge sin kunskap och vara med 

och skapa sin lärmiljö. 

 

3.1.1 Sammanfattning 

Om pedagoger i förskolans verksamhet väljer att ta Malaguccis tre barn och 

titta på deras egna förhållningssätt och den lärmiljö de bedriver så kan det 

öppna upp för förändring. Vilken barnsyn har ”jag” som pedagog i förskolans 

verksamhet. Tas det hänsyn till barns perspektiv eller har ”vi” skapat en 

lärmiljö utifrån barnperspektivet. För att få medvetenhet i verksamheterna så 

bör personal ha regelbundna reflektions tillfällen, där de då kan lyfta Malaguc-

cis tre barn för att få syn på deras förhållningssätt och för att få en möjlighet 

till utvärdering som kan leda till förändring av ett icke önskvärt förhållnings-

sätt. 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Syfte med studie är att studera hur förskollärarnas beskriver att de arbetar med 

barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Utifrån det föll valet 

på kvalitativ intervjumetod med förskollärarna för att kunna få svar på studiens 

syfte. Genom att ta del av berättelser hur förskollärarna arbetat utifrån sitt barn 

perspektiv för att ge barnen ett inflytande i miljön och på viket viss barnen får 

vara delaktiga och ha inflytande.  

Enligt Bryman (2011) vill forskaren i kvalitativa intervjuer ha fylliga och de-

taljerade svar, forskaren kan avvika från sitt färdigställda frågeschema, för att 

ställa följdfrågor utefter de svar respondenten ger.  Christoffersen & Johannes-

sen (2015) menar på att vid kvalitativa intervjuer är det som mest avslappnat 

vilket ger de mest fylliga och specifika svaren förutsatt att informanterna kän-

ner sig bekväma i ämnet. Utifrån vad som framkommer i Bryman (2011) gjor-

des ett färdigt frågeschema (se. Bilaga 2). Utefter vad deltagarna svarde så 

fylldes frågorna på med följdfrågor som var relevanta till det svar som fram-

kom under intervjun.   

4.2  Genomförande 

Löfdahl (2014) menar på att det är viktigt att gå rätt tillväga inför att samla data 

till sin studie. Även vetenskapsrådet (2017) trycker på att förarbetet till en stu-

die som skall innehålla intervjuer eller observationer ska gå rätt tillväga. Inför 

intervjuerna mejlades fyra förskolechefer i en mellanstor kommun. I mejlet 

framgick det vem som ska utföra studien samt att ämnet är demokrati och barns 

rättigheter och att studien ska vinklas mot barnens delaktighet och inflytande. 

De var alla fyra mycket positiva till att förskollärare på deras område deltog i 

studien. En av förskolecheferna arbetar även i verksamhet varav hen erbjöd sig 

att ställa upp som deltagare. Telefonkontakt togs med några förskolor och då 

avdelningar med barn i ålder 3–5 år. På en förskola skulle de återkomma med 

datum vilket inte skedde det togs ingen ny kontakt utan tog det som att de inte 

var intresserade. Det fanns en viss tveksamhet till att delta, vad det beror på 

framgick inte. De som valde att ställa upp och delta kom med tider för 
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genomförande av intervju direkt i telefonen. Ett informationsbrev med en sam-

tyckes del på som de berörda förskollärarna skulle skriva på. Samtliga sam-

tyckesblanketter blev påskrivna och återsända. 

4.3 Bearbetning och sammanställning av data 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. Efter att intervjuerna var slut-

förda transkriberades materialet. För att skriva av intervjuerna så detaljerat som 

möjligt så spelades det upp en bit för att sedan pausa, vid ett flertal tillfällen 

fick materialet spolas tillbaka för att lyssna på igen. Då det även pratades om 

annat under intervjuerna som inte var relevant för studien så utelämnades den 

delen i transkriberingen. Det fattades svar på en fråga, vilken då skickades ut 

via messenger, där alla svaren återkom och skrevs in i intervju dokumentet. 

Efter att allt material var transkriberat så lästes en fråga i taget igenom för att 

se hur och vad deltagarna svarat, då överstryckningspennor i olika färg använ-

des för att markera om svaret gällde inflytande – grön penna, delaktighet- gul 

penna och övrigt- rosa penna. Jag gav varje deltagare ett fingerat namn för att 

inte av misstag råka skriva deras riktiga namn.  Sedan sammanställdes material 

och resultatet skrevs ner utifrån frågeställningen. Därefter analyserades materi-

alet utifrån den valda teorin. 

4.4 Urval 

Intervjupersonerna består av fem kvinnor på fem olika förskolor eller avdel-

ningar. De har alla mer än 10 år i yrket. Att valet föll på dessa förskolor var för 

att deras förskolechefer ställde sig positiva till att förskollärare på deras för-

skolor deltog. Varav en förskolechef även arbetade i verksamheten och erbjöd 

sitt deltagande. Att det skulle vara förskollärare och inte barnskötare valdes för 

att det är utifrån förskollärarens syn på delaktighet och inflytande denna studie 

lyfts, samt att studien skrivs under en förskollärarutbildning. Att det blev en-

bart kvinnor är slumpen som avgjort. De fem förskollärarna har anonymiserats 

för att ingen ska kunna förstår vart och vem som deltagit. Deltagarna har fått 

fingerade namn såsom Birgitta, Kerstin, Sofia, Nelly och Lisa. Att inte redo-

visa deras ålder eller exakta år i yrket är inte relevant i min studie då det är 

förskollärarens beskrivning av hur de arbetar med barnens delaktighet och in-

flytande i förskolans verksamhet som är relevant. Det har i denna studie ingen 

betydelse i resultatet vilken ålder, år i yrket eller kön deltagarna har. 
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4.5 Kvalité 

För att styrka sin kvalitativa analys så kan forskaren eller studenten använda 

begrepp såsom validitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Fejes & Thornberg 

(2015) väljer att använda sig av kvalitet som begrepp för att lyfta studiens re-

levans, hur trovärdigt resultatet är samt att titta på att studien är välskriven och 

väl förankrad i empirin.  

Kvalitativa intervjuer ger en god chans att få svar på studiens syfte, vilket är 

att studera hur förskollärarna beskriver att de arbetar med barnens delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet. Studiens resultat är trovärdigt utifrån 

de svar som framkommit. Däremot så kan ej studien ses som en generalisering 

då den enbart gjorts i en kommun med fem förskollärare, för att få ett säkrare 

resultat som går att generaliseras så bör studien utföras på annat viss.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Då forskare ska genomföra en undersökning, eller som i detta fall en studie 

som skall redovisas i ett examensarbete så finns det tydliga forskningsetiska 

regler som inte får utelämnas. Som utförare behöves informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följas. 

 Löfdahl (2014) menar på att innan det praktiska arbetet med studien startar så 

ska informationskravet införlivas en kontakt med berörd förskolechef och in-

formera om tanken med studien och att det är förskollärare inom hens område 

som är intressanta för intervju. Deltagarna blir informerade om att de när som 

helst får avbryta sitt deltagande utan behöva ge någon förklaring menar Löf-

dahl (2014). Vilket även finnas med i den skriftliga delen av informationen (se. 

Bilaga 1). 

De som skall medverka i studien behöver ge sitt samtycke, vilket menas med 

att berörda personer godkänt att de vill delta. Deltagaren ska vara väl informe-

rad om syftet till studien och vem som genomför den (Löfdahl,2014). Jag 

gjorde en informationsblankett där de förskollärare som ska delta kunde få in-

formation om studien samt numer och mejladress till mig för att de skulle 

kunna nå mig vid funderingar. Jag bad om en påskrift som säger att de valt att 

delta i studien (se. Bilaga 1). Innan intervjun kan starta så trycker Löfdahl 

(2014) på att samtycket ska var påskrivet och insamlat av utföraren. Ett fran-

kerat kuvert med namn och adress påskrivet skickades med för att göra det så 

enkelt som möjligt för deltagaren. 
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Deltagaren ska veta med säkerhet att allt som sägs är konfidentiellt och samt-

ligt material kommer att förstöras efter studiens avslut. När materialet transkri-

beras så ändras all data som kan avslöja vilken förskollärare som deltagit. Del-

tagaren skall aldrig kunna identifieras menar Christoffersen & Johannesen 

(2015), de menar även på att deltagaren med säkerhet ska veta att forskaren tar 

hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Att informera deltagarna om att nyttjandekravet innebär att all data som sam-

lats in under studien kommer enbart att användas till just detta tänkta arbete 

om barns inflytande fanns med på informationsbrevet (se. Bilaga1). Efter att 

uppsatsen är godkänd och avslutad så kommer allt material förstöras. Under 

tiden för examensarbete så kommer all data förvaras så att ingen utomstående 

kan ta del av detta. Vilket även Löfdahl (2014) trycker på. 
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5 RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna med de fem förskollärarna redovisas här nedan. Del-

tagarna i min studie är Birgitta, Kerstin, Sofia, Nelly och Lisa. Eftersom jag 

ändrade om intervjufrågorna lite efter Birgittas intervju, så har inte Birgitta fått 

samma frågor som de andra. Resultatet av Birgittas intervju kommer ej redo-

visas under den första punkten. Efter varje punkt gör jag en sammanfattning 

av svaren samt funderingar jag fått och motsägelser utifrån deltagarnas svar. 

5.1 Hur förskollärarna förklarade vad demokrati, delaktig-

het och inflytande är för dem. 

Kerstin kan se att ibland har demokrati tillämpats genom röstning, då barnen 

fått olika alternativ och sedan har det blivit majoritetsbeslut. Att barnen också 

får lära sig att vi tycker och vill olika. Kerstin ser att det går lite hand i hand. 

Delaktighet tycker jag är när man är aktiv i ett sammanhang och 

att man känner gemenskap. Man kan vara delaktig men ändå inte 

känna gemenskap. Inflytande är när man kan ha önskemål om nå-

got och kunna påverka sin vardag på förskolan. Man blir ofta del-

aktig när man har inflytande i det som händer. (Kerstin, 2 maj 

2018) 

Sofia ser att demokrati är den stora massan. Inflytande är det den enskilda in-

dividen. 

Delaktighet tänker jag mig är när man beslutar något tillsammans 

barnen och pedagogerna och genomför det tillsammans. Infly-

tande tänker jag mig att barnen är med och påverkar och tycker till 

i verksamheten men pedagogerna har ett större ansvar att genom-

föra det de har beslutat tillsammans. (Sofia, 2 maj 2018) 

Nelly tog hjälp av sin kollega Peter detta för att jag kompletterade frågan över 

sms, så valde Nelly att skicka vidare frågan till sin kollega. Peter svarade på 

delaktighet och inflytande så här. 

Jag upplever absolut att det finns en skillnad mellan de två begrep-

pen. Man kan ha inflytande utan att vara delaktig och man kan vara 

delaktig utan att ha inflytande. Exempelvis vid olika aktiviteter i 

förskolan. Barn kan få inflytande över genom att vara med och 

bestämma och uttrycka sin åsikt, säga vad man tycker (självklart 

har man inte alltid inflytande bara för att man uttrycker sin åsikt). 

Vid planerade aktiviteter blir barn delaktiga, man gör dem ofta det, 

medans de många gånger ej fått inflytande. Jag kan dock uppleva 
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att barn ofta får ett indirekt inflytande, d.v.s. att man planerar uti-

från deras intressen och åsikter, men de är inte delaktiga vid pla-

neringen och kan inte vara med och bestämma något. Frågan är 

dock då om man kan kalla det inflytande. (Peter, 3 maj 2018) 

Lisa ser demokrati som något alla kan få vara med och tycka till om, man kan 

fråga hela gruppen om dom t.ex. vill gå ut eller vara inne. Om man väljer att 

låta de som vill gå ut och de som vill vara inne får det, då har barnen fått ett 

inflytande. Lisa ser en skillnad på barnens inflytande över tid. 

Idag tvingar vi ingen att vara med, t.ex. när vi gör påsk pyssel, vill 

dom inte så behöver dom inte det. Förr var alla tvungna att göra 

nåt pyssel för att det skulle sättas upp så föräldrarna skulle kunna 

se. Jag märker att en del som jobbat länge har svårt med det som 

kommer nytt, att det vore lättare om alla blickade framåt. Det är 

mycket nej för att det finns gamla regler. Vi måste kunna ta bort 

och tro på att det blir bra. Barnen ska ha inflytande och det är vi 

skyldiga att ge. Vi jobbar ju mot strävansmål och det står vad vi 

ska göra och det bör vi följa och passar inte det så kanske man får 

tänka om. (Lisa 3 maj 2018) 

5.1.1 Sammanfattning 

Kerstin menar att delaktig är man i gemenskap, men samtidigt menar hon på 

att det inte är säkert att man känner gemenskap men ändå är delaktig? Det är 

ju motsägelsefullt och det skulle vara intressant att be Kerstin motivera sitt 

svar, vad hon verkligen menar. Kerstin nämner även att vara aktiv i ett sam-

manhang och det är då man kan få en verklig delaktighet. 

Det Peter säger om indirekt inflytande är spännande att fundera på utifrån hur 

vi ser på barnen. Vi tar deras intressen och planerar verksamheten utifrån det, 

men vi vet inte om det är det barnen verkligen vill. Det är en fundering värd 

att ta till sig beroende på vilken lärmiljö vi väljer att ge barnen. 

Hos Lisa verkar det finnas en konflikt i arbetslaget om barns inflytande och 

delaktighet samt hur stor den skall vara. Att alla pedagoger inte är insatta i de 

strävansmål som gäller när vi arbetar i förskolan oavsett vår utbildning. Lisa 

ser att det blivit bättre genom åren, men det är fortfarande mycket nej. 

 



Barns inflytande i förskolans verksamhet  Hanna Magnusson 

17 

 

5.2 Hur ser förskollärarna att de själva och deras arbetslag 

gör det möjligt för barnen att ha delaktighet och infly-

tande? 

Birgitta kan se att på hennes avdelning så är barnen delaktiga i teman, dock ej 

i beslutet om vilket tema, däremot hur det utvecklas.  

Vi jobbar nu med Snick och Snack och då har barnen fått vara med 

och ta beslut om hur koja ska se ut genom att göra ritningar och 

sedan valt material. (Birgitta 2 maj 2018) 

Under dagarna har barnen möjlighet att själva nå de leksaker, böcker m.m som 

de väljer att lek med. I ateljén är materialet placerat så barnen kan nå själva. 

Om det är så att arbetslaget märker att barnen har tappat intresse för en miljö 

så kan de få komma med förslag vad de vill ha och hur det ska se ut. 

Barnen får till viss del bestämma om de ska vara ute eller inne Det 

beror på hur stor barngruppen är just den dagen, vi är ju 22 barn 

på äldre barn och är det för mycket så är det lämpligt att vi går ut. 

(Birgitta, 2 maj 2018) 

Kerstin ser inflytande som väldigt viktigt för att skapa glädje och ett engage-

mang hos barnen. Hon ser vikten av att miljön är uppbyggd så att barnen själva 

kan nå de sakerna de vill ha samt att de själva får välja vad de vill göra i den 

fria leken. 

Sofia tycker att barnen i deras verksamhet har ganska så stort inflytande.  

När vi t.ex. ska gå ut så kan barnen komma med förslag om att gå 

till klätterträdet eller sjön, då brukar vi prata med varann och går 

det bra så gör vi det. (Sofia, 2 maj 2018) 

På frågan om det är personal eller barn som väljer tema svarar Sofia 

Både och! Vi hade myror förra terminen, det var för att när vi var 

i skogen så blev dom rädda för småkryp, det blev väldigt bra. Nu 

har vi haft älgen, för att barnen började prata om skogens konung 

och att det var älgen men alla visste inte det så då arbetade vi vi-

dare med det utifrån barnens frågor. (Sofia, 2 maj 2018) 

Även på avdelningen där Sofia jobbar placeras leksaker, böcker m.m på bar-

nens höjd. Det är inte ok att flytta saker emellan rummen, detta för att det inte 

ska bli för rörigt, ”var sak på sin plats” säger Sofia. 

Barnen har ett visst inflytande över om det ska vara inne eller ute, 

men ibland eller ganska så ofta så styrs det av planerad verksam-

het. (Sofia, 2 maj 2018) 
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På den avdelning där Nelly arbetar så är det en tillåtande miljö, där barnen har 

tillgång till leksaker, böcker m.m. Barnen får flytta saker emellan rummen och 

även använda sig av entré och tambur att leka i. 

Vi känner att vi kanske gett dem för lätta tyglar, det är just att hitta 

en balans, men vi vill ju ändå att barnens intressen ska komma 

fram. När man förändrar miljön, det är då man känner vad är roligt 

just nu, vad är barnens intresse här. Det måste finnas en viss struk-

tur, det som är i just ateljén finns en anledning till att det är där. 

(Nelly, 3 maj 2018) 

 Barnen är absolut med och påverkar in och utgång, leks det bra och alla gör 

något så avbryter inte pedagogerna bara för att de ska gå ut, ha samling eller 

fruktstund, frukten äts i leken. Ibland går de som vill ut med en pedagog och 

resten är inne. Däremot så säger Nelly att de måste komma på något med ute-

miljön som lockar barnen.  Om de ser i inomhusmiljön att barnen har tappat 

intresse för ett rum eller bara tar ut sakerna därifrån så bör det ske en föränd-

ring. 

Mängden barn påverkar, vi orkar inte se verksamheten hela tiden, 

det är också då det blir så rörigt. Man skulle vilja få med barnen 

mer. Mer struktur dessa dagar. (Nelly, 3 maj 2018) 

Nelly berättar att de brukar prata med barnen om vad de skulle vilja göra och 

ha i det rummet där intresset svalnat. Tidigare har de arbetat med teman utifrån 

barnens intresse, men nu fått nya direktiv då det är pedagogerna i arbetslaget 

som ska bestämma tema och väva in barnens intresse i temat.  

 Just nu står det still, vi får komma igång i höst. (Nelly, 3 maj 2018) 

Lisa ser utifrån den avdelning där hon jobbar att det ganska nyligen har kommit 

en ny kollega in i arbetslaget och att det då skett en förändring när det kommer 

till barnens medbestämmande i miljön. Barnen får nu använda alla rummen 

inklusive entré och tambur för att leka i.  

Tidigare idag lekte två barn polisbil och var då ute på en bänk i 

entrén, hade dom inte fått varit där utan varit i t.ex. soffan så hade 

leken avbrutits då en polisbil låter väldigt mycket. (Lisa, 3 maj 

2018) 

På frågan om barnen får flytta leksaker, böcker m.m mellan rummen så svarar 

Lisa  

Till viss del, de kan köra ut bilarna och komma och visa sitt lego-

bygge men de brukar alltid köra tillbaka, för var sak har sin plats. 

På hösten när vi har nya barn brukar vi vara lite hårdare till att 
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börja med, för att de barnen ska få komma in i verksamheten, det 

blir lätt rörigt först. (Lisa, 3 maj 2018)  

In och utgång bestäms till stor del av barnen, de delar även upp sig en del. 

Däremot säger Lisa att ska de till skogen så får alla följa med. Lisa tycker att 

barnen ska ha ett stort inflytande i verksamheten. Men ibland måste vuxna ta 

sitt vuxenansvar t.ex. vid påklädnad, ibland är det inte läge att ta en diskussion 

om galonisarnas vara eller ej. Lisa kan känna arbetsglädje igen och hon har nu 

kommit ihåg igen varför det var detta hon ville arbeta med. Även hos Lisa så 

har det blivit så att det är pedagogerna som bestämmer tema och sedan vävs 

barnens intressen in i det.  

5.2.1 Sammanfattning 

Sofia var tydlig med att det inte är okej att flytta saker emellan rummen. Hon 

såg även att barnens inflytande över in och utgång inte var så stort, då plane-

rade grupper var vid flera tillfällen under veckan. 

Utifrån Nellys intervju så finns där en motsägelsefullhet mot den tillåtande 

miljön. Den är okej så länge det inte är för många barn och det blir för rörigt. 

Dom har tidigare utgått från barnens intressen och låtit barnen ha ett inflytande 

och medbestämmande när de valt teman. Men nu har det blivit ändrat. Peda-

gogerna har en ambivalent känsla till att ändra sitt arbetssätt, då de valt att låta 

det vara fram till hösten. De nya direktiven går emot så som Nelly och hennes 

kollegor valt att arbeta. 

Lisa verkar positiv till den förändring som nyligen skett och som även gett 

henne en arbetsglädje tillbaka. Utifrån Lisas intervju så framgår att personal-

gruppen har stor betydelse för hur arbetet och glädjen påverkas. Hos Lisa har 

de nu börjat accepterat att barnen får vara i entré och tambur. Tidigare var det 

ett bestämt nej till att leka i entré och tambur. Lisa berättar i intervjun hur hon 

själv valt att fundera över sitt förhållningssätt, att inte hyssja barnen på grund 

av att de leker polisbil utan genom att använda verksamhetens alla rum så gör 

de möjligt för barnen att utforska sin lek. Lisa pratar även om motstridigheter 

i personalgruppen om bland annat lek i alla rum.  

 

5.3 Hur förskollärarna ser att de tar tillvara barnens idéer 

och intressen i verksamheten. 

Birgitta har några barn på sin avdelning som gillar Ninjago, vilket även smittat på 

övriga barn som gärna är med och leker Ninjago. 



Barns inflytande i förskolans verksamhet  Hanna Magnusson 

20 

 

Vi har haft några sådana då det varit Ninjago, mycket sånt. Då har 

vi tagit upp det med film för alla vet inte vad det är. Och så leker 

dom det. (Birgitta, 2 maj 2018) 

Kerstin ser att det är viktigt att ta tillvara barnens intresse då det kan ge en 

glädje och skapa engagemang. Ett barns intresse kan skapa intresse hos fler, 

vilket då kan ge barnen själva en viktig uppgift att delge information barnet 

kan till de övriga, detta gör att det kan vara lättare att arbeta vidare med ett 

projekt utifrån ett intresse.  

Jag tycker nog att vi lyssnar på barnens tankar och idéer, deras 

nyfikenhet. No och teknik visar barnen ett intresse för. (Kerstin, 2 

maj 2018) 

Då blir det att man kanske lägger det som tema eller pratar lite 

extra om det. Vi har inte haft nån som varit så där extrem med sitt 

intresse. Då kanske dom leker det på den fria leken. Det är mycket 

Elsa och Olof. Dom har Elsa kläder, mössor och ritar teckningar 

med Elsa på. (Sofia, 2 maj 2018) 

Sofia ser att anledningen till att barnens intressen inte blir teman kan bero på 

att det aldrig erbjudits.  

 Barnen är alltid intresserade av de teman vi haft. (Sofia, 2 maj 2018) 

 

Nelly berättar att de valt ett tema utifrån barnens intresse för alfabetet och vävt 

samman det med ett annat intresse som många av barnen visade för superhjäl-

tar. Nelly och hennes arbetslag har sett hur barnens intressen smittar mellan 

varandra och gör att de växer genom att delge varandra kunskap om sitt in-

tresse. Hos Nelly har intresset för rockgruppen AC/DC växt från grannavdel-

ningen till en pojke på Nellys avdelning till att nu vara en stor grupp barn som 

gärna gestaltar artisterna, medans en annan grupp sjunger och dansar till Mar-

cus och Martinus. Pedagogerna har uppmuntrat genom att bygga scen och göra 

gitarrer. Barnen själva väljer att stå i entrén och bjuda in alla till konsert. 

Det är ofta deras funderingar kommer vid matsituationen, när vi 

sitter ner och var och en kan få prata. Vid ett tillfälle frågade ett 

barn hur man gör papper, då svarade ett annat barn vad hen visste 

om det, sedan kollade vi upp med hjälp av ”paddan”. (Nelly, 3 maj 

2018) 

 

Sluta säga nej! För något år sedan kanske vi hade sagt nej när de 

målat monstertrucks eller rockgruppen AC/DC i en hel vecka, nu 

får dom måla och har så gjort i månader. (Lisa, 3 maj 2018) 
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Lisa berättar att de uppmuntrar barnens intressen t.ex. genom att bygga en scen 

till de som vill uppträda, det görs konsertaffischer och gitarrer. Det är hos de 

äldsta barnen på avdelningen som AC/DC intresset startat men nu smittat till 

de yngre dock oftast pojkar, flickorna väljer att sjunga något annat. Barnen har 

gjort gitarrer av kartong tillsammans med pedagogerna. De äldre barnen har 

visat för de yngre hur de sjunger och hur rockgruppen gör på scenen. 

AC/DC är favoriten, vi kanske inte jobbar med det så mycket utan 

det är naturkunskap, men vi släpper inte AC/DC helt för det. Bara 

för vi gör experiment. Det tycker jag är att se till barnens intresse, 

att låta dom fortsätta. (Lisa, 3 maj 2018) 

Lisa och hennes kollegor har sett hur intresset för rockgruppen AC/DC har 

smittat till de med lite sämre självförtroende, att de också vågar gå in i en roll 

och upp på scenen. 

5.3.1 Sammanfattning 

Hos Birgitta var Ninjago intresset stort. Undrar om de gör mer än ser på film 

med barnens intresse? 

Kerstin säger att barnen är intresserade av teknik och no, är det barnens in-

tresse. Är det barnen som initierat no och teknik eller att deras intresse kommit 

efter att pedagogerna valt att arbeta med just no och teknik? 

Även Sofia säger emot sig själv lite genom att säga att barnens intresse kan bli 

tema, men sedan säger hon att de inte erbjudit det.  

Hos både Nelly och Lisa kan jag se att de arbetar med att låta barnen tillsam-

mans hjälpa och stötta varandra. 

Lisa ser hur de måste sluta säga nej till saker, vilket hon även lyft tidigare under 

intervjun. 

 

6 ANALYS 

Här nedan kommer resultatet av intervjuerna analyseras och kopplas till Ma-

laguccis teori om de tre barnen. 

För att lyfta resultatet och få syn på hur förskollärarna beskriver att de arbetar 

med delaktighet och inflytande i verksamheten, samt hur de ser på begreppen 

så kommer resultatet att kopplas mot Malaguccis teori om de tre barnen. Det 
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sovande-  tomma bladet, det vakna- men fattiga, det rika- med kraft och resur-

ser. 

Syftet med studien är att studera hur förskollärarna beskriver att de arbetar med 

barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Det är utifrån förs-

kollärarnas syn på barnen som visar på vilket förhållningssätt som ska genom-

syra förskolans verksamhet. Om pedagogerna i verksamheten ser barnen som 

tomma kärl som ska fyllas så kommer det inte uppstå någon form av delaktig-

het ej heller kommer barnen att få något inflytande. Väljer pedagogerna att ha 

ett förhållningssätt som ser barnen som vakna med kraft och resurser där de 

tillsammans skapar verksamheten, då uppstår en medforskande miljö där bar-

nen får delaktighet och inflytande. 

Utifrån resultatet så ses begreppen demokrati, delaktighet och inflytande på 

ungefär samma sätt. Demokrati förklaras som den stora massa, vilket använts 

ibland då barnen inte kommit överens och pedagogerna i verksamheten inte 

haft möjlighet att dela upp sig. Begreppen behöver inte rimligtvis gå hand i 

hand, utan att barn kan vara delaktiga utan att ha ett inflytande. Barnen kan 

även ha ett inflytande utan att vara delaktiga  

Att vara aktiv i ett sammanhang är att känna gemenskap vilket då genererar i 

delaktighet. Även Arnér & Tellgren (2006) menar på att delaktig är att vara 

med i en process för att ha möjlighet att påverka.  

Det sovande och fattiga barnet framkommer i intervjuerna genom konflikter i 

arbetslag som gör att tiden stått stilla, hur de gamla reglerna styr, hur svårt det 

är att ändra invanda mönster som till exempel att barnen ej får vistas i en del 

av lokalerna under lek, saker får ej flyttas mellan rum. Det är pedagogerna som 

bestämmer hur dagen i förskola ska se ut. Utifrån tidigare forskning framgår 

hur svårt pedagogerna hade att gå emot arv som följt verksamheten, att säga ja 

istället för nej krävs medvetenhet. Även en rädsla av att säga ja på grund av att 

det kan uppstå konflikter i arbetslaget (Arén, 2006). Även studiens resultat vi-

sar på förutbestämda regler som funnit sedan gammalt existerar i verksamhet-

erna, att det görs på ett visst sätt för så har de alltid gjort. Det har inte funderats 

så mycket på varför de gör som de alltid gjort. Vilket visar på ett förhållnings-

sätt som ser barnen som sovande, som ska fyllas med kunskap, den kunskap 

som pedagogerna bestämt. 

Det vakna men fattiga barnet, det som styrs utifrån är det tydligaste förhåll-

ningssätt som framträder efter bearbetat material. De intervjuade förskollä-

rarna säger att barnen är delaktiga och har ett inflytande i verksamheten. Ge-

nom att barnen är med i aktiviteter som pedagogerna skapat görs barnen del-

aktiga, det är dock inte detsamma som att barnen fått inflytande. Det indirekta 
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inflytandet är att pedagogerna tar barnens intressen och gör t.e.x ett lärobjekt 

av det, men barnen har inte fått vara delaktiga i beslutet och hur det ska gå till.   

Tema väljs utifrån barnens intressen men av pedagogerna. Flytta leksaker, 

klossar, böcker med mera emellan rummen är inte okej, barnen gör det ändå 

men då blir de tillsagda. Lärmiljön består av olika rum som har olika ämnen, 

detta är beslutat av chefer. Det är ofta uppstyrd och planerad verksamhet som 

styr dagen. Pedagogerna bestämmer tema utifrån vad de upplever att barnen är 

intresserade av, nu var det älgen för det hade barnen pratat om och undrat över. 

Jag tänker att det utifrån lärmiljön och teman låter som de har ett barnperspek-

tiv, lärmiljön utgår inte från barnens intressen, utan vad de vuxna tror sig veta 

vad barnen är intresserade av. De vuxna hämtar ingen information från barnen 

utan tror sig veta vad barnen vill (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Här är barnen vakna men fattiga, barnet ges inget ansvar, utan det styrs av 

pedagogerna (Dahlberg & Åsén, 2011). 

 Det rika barnet, med kraft och resurser syns genom en tillåtande miljö där 

leksaker, byggklossar med mera får flyttas runt. På vissa förskolor/ avdelningar 

använder de alla rummen, även entré och tambur. Barnen är med och bestäm-

mer över in och utgång. Pedagogerna bryter inte lek för att gå ut eller ha sam-

ling, frukten äts där man är. Här ses barnen som medforskande, barnen ses som 

rika med kraft och resurser att själva få ta de beslut som rör deras dag på för-

skolan. Barn perspektivet är viktigt för arbetslaget. När pedagogerna utgår 

ifrån ett barns perspektiv har barnen själva fått lämna sin synpunkt (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003) Att de vuxna i verksamheten är ett stöd i bar-

nens val, som kan utmana barnens tankar och idéer, en vuxen som stöder och 

pushar, en vuxen med öron och ögon (Dahlberg & Åsén, 2011). Barnens in-

tressen och funderingar lyfts med hjälp av varandra eller så tas digitala hjälp-

medel till. Genom att ta tillvara barnens egna intressen och idéer och gör dem 

till lärobjekt så kan pedagoger se hur intressena smittar till flera barn. Att deras 

förhållningssätt mot barnen är väl genomtänkt och medvetet. Enligt Westlund 

(2011) så har pedagogernas förhållningssätt betydelse för barnens inflytande. 

Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar på att vikten av att ha 

ett förhållningssätt som ger barnen en ”röst” att ha ett eget sätt att erfara och 

förstå världen gör att de kan ha barns perspektiv i focus. Vilket här visar på ett 

rikt barn- med kraft och resurser, ett barn med inneboende kraft, ett barn med 

hundra språk (Dahlberg & Åsén, 2011). 

6.1.1 Sammanfattning 

Utifrån intervjuerna så fanns det vissa hinder för att bedriva verksamheten ut-

ifrån ett förhållningssätt som ser på barns perspektiv. Det som de alla nämnde 

som ett möjligt hinder till barnens delaktighet och inflytande är barngruppens 
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storlek. De dagar när alla barn är där så blir det rörigt.  Det är vanligt att gå ut 

de dagarna för att barnen ska kunna leka fritt, för att pedagogerna ska orka 

med, de stora barngrupperna påverkar arbetet. Pedagogerna hade tufft med de 

nya direktiven de väljer då att lägga allt på is fram till hösten. Det framkommer 

konflikter i arbetslagen, tidigare har de arbetat efter gamla regler, så har de 

gjort i alla tider och det har gått bra så då borde det gå bra nu med. Arnér (2006) 

ser utifrån sin studie att traditioner, regler och pedagogers syn på barnen styr 

arbetet. En av deltagarna påpekar läroplanen och att den är vårt styrdokument. 

Hen sa under intervjun ”vi har en läroplan att följa så var och en kan inte be-

stämma vad de själva vill göra och hur de vill göra det”. 
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7 DISKUSSION 

Här nedan kommer en diskussion utifrån resultatet och en diskussion av meto-

den att redovisas. Resultatdiskussionen kommer att ta upp vilket barn som 

framkommit under intervjuerna. 

7.1 Resultatdiskussion 

För mig är det så att den syn vi har på barnet speglas i den syn vi har på deras 

rätt att vara delaktiga och ha ett reellt inflytande. Precis som i inledning togs 

det upp viljan av att barn och pedagoger äger verksamheten tillsammans. I och 

med den nya läroplanen för förskolan som kommer under 2018 finns förhopp-

ningar om mer riktlinjer för delaktighet och inflytande. Utifrån intervjuerna 

och den barnsyn som framträder i analysen kommer nedanstående del bestå av 

min reflektion samt en diskussion av resultatet. 

Vi pratade även om rättvise frågan utifrån demokrati begreppet, de svarade alla 

att det inte kan vara rättvist, idag blev det hens önskan som blev uppfylld, en 

annan dag nån annans. De var alla tydliga med att poängtera att livet inte är 

rättvist. 

Utifrån min analys och resultat diskussionen så fattas det en del för att verk-

samheterna ska genomsyras av det rika barnet, det barn som har kraft och re-

surser. På vissa punkter som vi diskuterat i intervjuerna så ser förskollärarna 

barnen som rika. I vissa delar är förskollärarna utmanande, de vill ge barnet 

kraft att skapa sin egna kunskap. Medan i andra så ser de barnen som vakna 

men fattiga- ett barn som styrs utifrån. De styr barnen genom att inte låta dem 

använda alla sina resurser. Barnen har inte fått möjlighet att själv styra sitt lä-

rande och sin kunskap.  

I en av intervjuerna blir det tydligt hur arbetsglädjen återkommit och gjort en 

lust och vilja att göra något åt den nuvarande verksamheten, att ta sig från det 

gamla invanda, där det förutbestämda gått i arv, där barnen var sovande. Att 

arbeta sig fram till det vakna barnet genom att öppna upp för en tillåtande miljö 

där barnen får vara medforskande.  

Det som genomsyrar och återkommer i alla interjuver är hur verksamheten 

styrs uppifrån, förskolechef, politiker, hur arbetslaget fungerar, samt storleken 

på barngruppen visar på snarare hinder än möjligheter för att ge barnen delak-

tighet och inflytande 

Då det rika barnet framträder utifrån intervjuerna, så ser jag hur verksamheten 

genomsyras av en interaktion mellan barn och vuxen samt barn och barn. Det 
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är en vuxen som ger barnen en tro på sig själv, som står bredvid och visar vägen 

och ger barnet kraft att gå, en vuxen som säger “Jag finns här, jag står kvar”. 

Genom att låta barnen intra agera med varandra så bygger det en tilltro till sig 

själv och sitt kunnande. Det barnet som får lära ut har blivit sett som ett rikt 

barn- med kraft och resurser. Att vi lär barnen använda sig av de redskap som 

behövs för att möta livet så ger vi de en grund att stå och falla tillbaka på. Det 

kan vara viktiga saker som självkänsla och självförtroende, hur de hanterar ett 

verktyg eller hur man beter sig mot en kamrat om att vara delaktig och få ha 

inflytande. Begreppen bör nog definierats samt att vi måste fundera på hur vi 

alla som arbetar i verksamheten ser på barnen, det är pedagogernas syn som 

avgör vilken form av delaktighet och inflytande barnen ska ha i verksamheten.  

7.1.1 Sammanfattning 

I denna del sammanfattar jag vad jag kommit fram till i mig själv. Tänker även 

redovisa om resultatet svarar på syftet. 

Jag har kommit fram till att när jag ska ut i förskole världen som färdig förs-

kollärare så vill jag lägga stor vikt vid barnens intresse och att de ska ha infly-

tande i miljön. Jag ser mig själv som ett komplement till barnet, att jag finns 

där bredvid för att stödja, lyfta och vid behov bära barnet.  För min del är mil-

jön en stor del av verksamheten, att vi alla som vistas där äger verksamheten 

tillsammans. Jag behöver få veta hur det kommer sig att det är på ett visst sätt. 

Varför pedagogerna i verksamheterna valt att göra som man gör. Denna studie 

har gett mig en syn på hur det kan se ut, även anledningar till att det brister i 

barnens delaktighet och inflytande. Att oavsett vilken syn pedagoger på min 

kommande arbetsplats har på barnen så har jag bestämt mig för att jag ska se 

barnen som rika- med kraft och resurser och göra allt jag kan för att lyfta mitt 

arbetslag att sträva ditåt. Precis som tidigare redovisats att en av deltagarna ser 

att vi har en läroplan att följa så håller jag med, det är inte ett fritt valt arbete. 

Vi har ett styrdokument att följa, det är läroplanen för förskolan som ska styra 

vilken verksamhet vi har. 

Studiens syfte har varit att studera hur förskollärarna beskriver att de arbetar 

med delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Studien svarat på syf-

tet. Studien har gett kunskap i hur de fem deltagande förskollärarna ser på be-

greppen delaktighet och inflytande, även hur de beskriver att de gör barnen 

delaktiga. Det har även lyfts när de själva tycker att barnen inte bör ha ett in-

flytande som vid direkt fara eller vad de ska ha på sig vid utgång när det till-

exempel regnar. Det framgår även hur delaktighet och inflytande kan se ut i 

förskolans verksamhet. Samt hinder för delaktighet och inflytande. Studien 
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visar även på vikten av vilket förhållningssätt pedagogerna har genererar i vil-

ken barnsyn som skapas. 

Det förhållningssätt som jag väljer att ha är den förskollärare jag väljer att bli. 

Your image of the child is where teaching begins. (Loris Ma-

lagucci, uå) 

7.2 Metoddiskussion 

Mitt syfte med studien är att få en inblick i hur förskollärarna ser på barnen. 

Jag tänkte innan jag startade att jag skulle använda mig av Malaguccis tre barn 

och det förhållningssätt som framkommer utifrån den synen. Att det föll på den 

teorin är för att den kan hjälpa att lyfta det förhållningssätt vi har, samt det 

förhållningssätt vi vill ha kan bli tydligare utifrån teorin. Teorin hjälper att få 

syn på vilka barn som framträder i verksamheten för att genom det få svar på 

valt syfte. Kvalitativa ostrukturerade intervjuer var den metod som kändes 

lämpligast att använda för att få svar på syftet. Jag upplevde det smidigt att 

intervjua, eftersom jag valde att spela in på min telefon kunde jag helt koncen-

trera mig på deltagaren och dennes svar, jag valde att inte anteckna för att det 

skulle blivit svårt att vara närvarande i intervjun. Jag hade kvällen innan gått 

igenom inspelningsfunktionen noga samt kollat av minnet på telefonen så 

samtliga intervjuer skulle få plats. 

Under mina intervjuer så upplevde jag en rädsla hos alla utom Sofia, det var 

som att de var rädda att svara fel. Sofia var rak i sina svar därav upplevelsen 

av hennes ärlighet och ingen osäkerhet under intervjun. De andra sa flera 

gånger att de nog svarade lite konstigt eller att det nog inte var svar på min 

fråga. Jag upplyste dem om att det inte fanns något rätt eller fel svar, att jag 

inte ska bedöma vad de sagt som rätt eller fel. Att kompletterat studie med 

observationer skulle kunnat säkerställa det som framkommit via intervjuerna. 

Då det var begränsat med tid valdes enbart intervju till denna studie. För att få 

ett trovärdigt material som skulle kunna ge en inblick i hur verksamheten ser 

på barnen så bör undersökningen göras med flera deltagare än vad som gjorts 

i denna studie. Det finns en relevans i studien eftersom läroplanen för förskolan 

säger att förskollärarna ska ge barnen ett reellt inflytande (Skolverket, 2016). 

Ett alternativ skulle varit att gjort studien med hela arbetslaget hade varit in-

formativt, fått höra diskussioner dem emellan samt få igång funderingar kring 

ämnet som skulle kunna leda till positiva förändringar för barnen. Även gjort 

som Arén (2006) gjorde i sin forskning hade givit studien en större vinkling åt 

förändring. Att ge deltagarna små läxor att genomföra till nästa träff, detta för 

att få veta hur det kändes och på vilket viss det mottogs av barn och kollegor. 
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Om jag skulle göra en studie igen så skulle jag använda mig av de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför som ett komplement till den redan valda teorin. 

När jag analyserade mitt resultat så upplevde jag att det skulle behövs ställa 

ytterligare frågor på en del av deras svar, även fråga vad de menar och varför 

de valt att tillexempel inte låta barnen flytta saker emellan rummen, varför de 

tycker att det blir rörigt och för vem blir det rörigt. I intervjun med Birgitta 

borde jag ha fråga mer vad de gör med t.ex. Ninjago intresset, hur och om dom 

väver in det mer än ser på film. I efterhand gått djupare in i hur arbetslagskon-

flikter påverkar barnens delaktighet och inflytande.  

Att det bara blev kvinnor som deltog i studien var en slump, men det är heller 

inte relevant då studien handlar om förskollärarens syn på barnen. Det var 

ingen jämförelse emellan män och kvinnors syn på barnen. Jag fick ett svar på 

en fråga av Nellys kollega Peter och då jag vet att han är ung och nyutbildad 

så kan det vara det som är anledningen till att hans svar är djupare. Jag tror 

däremot inte att det är könet som påverkar skillnaden på svaren utan snarare 

person och att han har utbildat sig långt efter de andra intervju deltagarna, vil-

ket gör att han har en annan förskollärarutbildning än deltagarna i intervjun då 

utbildningen ändrat sig över tid. Om jag skulle göra om min studie så skulle 

jag välja olika deltagare utefter när de utbildat sig för att på så vis kunnat få 

andra svar. 

 

 

8 FORTSATT FORSKNING 

Utifrån vad jag tidigare nämnt om att svaren kan påverkas av när deltagarna 

gick sin utbildning till förskollärare, så skulle det vara en intressant att göra-

studien med ett flertal förskollärare för att jämföra om synen på barnen föränd-

ras över tid. 

Det skulle också vara intressant att undersöka flera kommunala och fristående 

förskolor för att se om det är en skillnad i barnens delaktighet och inflytande. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Jag heter Hanna Magnusson och jag går min sjätte termin på förskollärarpro-

grammet på Karlstad universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete inom De-

mokrati och barns rättigheter. Min studie ska handla om barns inflytande i sin 

lärmiljö, d.v.s. den fysiska inomhusmiljön. Jag har tänkt titta på hur olika för-

skolor arbetar med Barnens inflytande i åldersgruppen 3–5 år. 

 Jag kommer att spela in och samtidigt anteckna intervjun, detta för att jag ska 

kunna gå tillbaka och lyssna under tiden av mitt analysarbete. Ditt deltagande 

är anonymt och så även vilken förskola som är berörd av intervjun. Intervjun 

är helt frivillig och du har all rätt att avbryta ditt deltagande när som helst utan 

någon förklaring. Intervjun beräknas ta mellan 30 - 60 minuter. 

Allt material som jag samlar in under min studie kommer enbart att användas 

till denna uppsats, för att sedan förstöras. Ingen utomstående kommer ha möj-

lighet att ta del av materialet.  

För mer information eller vid frågor ta kontakt med mig. 

Mobil: 07X- XXXXXXX 

Email: XXXXXXXXXX 

Vänliga hälsningar//  

 

 

 

Samtycke 

Jag samtycker till att delta i Hanna Magnussons studie om barns inflytande i 

förskolans lärmiljö, samt att samtalet blir inspelat. 

______________________________________________________________

_____________ 

Förskollärare underskrift Ort/Datum. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare 

• Vad är demokrati och inflytande för dig? Och är det nån skillnad? 

• Hur ser barnens inflytande ut idag? 

• Hur stort inflytande bör barnen ha i förskolans lärmiljö? 

• Hur tas beslut i er verksamhet? 

• Vid förändringsbeslut som rör förskolans lärmiljö, har barnen infly-

tande i de besluten? 

• Finns det tillfällen då barnen inte kan eller får vara med och ha infly-

tande eller ta beslut? 

• Hur förvaltas barnens intressen i förskolans lärmiljö? 

• Hur kommer barnens tankar och idéer in i verksamheten? 

• Då barnen är delaktiga och har ett inflytande, vad avgör vems idéer 

eller intressen som tillgodoses och hur funkar det med rättvisetänket? 

• Är det okey att flytta saker mellan rummen i er inomhusmiljö? 

• Får barnen vara i alla rummen på avdelningen och leka, inkl. entre och 

tambur? 

• Får barnen påverka när ni ska vara inne eller ute? 

• Har barnen möjlighet att påverka ha inflytande över vilka teman ni 

har? 

• Har barnen möjlighet att påverka vad som ska göras på dagarna för 

aktiviteter? 

 


