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Abstract 

The purpose of this study is to describe and understand how children’s participation and 

influence is described in the curriculum of preschool. The purpose includes how educators 

perceive, working with and what opportunities and challenges they believe that there is in the 

process of participation and influence. 

The methods I used were qualitative text analysis and e-mail interviews. I studied text in the 

curriculum and interviewed four educators to find out their views on children's participation 

and influence. 

The results show that the curriculum states that it is important that children engage in 

cooperation, decision making and taking responsibility for their rights and obligations. 

Educators believe that it is important to take care of children's ideas, thoughts, and they will 

be listened to. Based on what emerges from the children, they want to continue working to 

increase participation and influence. They believe that a permissive environment creates a 

feeling of importance among children. As problems, they mention that younger children's 

perspectives are not taken in to consideration, large groups of children, different views among 

educators about participation and influence, and that it’s difficult to meet all the children's 

interests and needs. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och förstå hur barnens delaktighet och inflytande 

beskrivs i läroplanen för förskolan. Syftet inkluderar hur pedagoger uppfattar, arbetar och 

vilka svårigheter och möjligheter det finns med barnens delaktighet och inflytande. 

Metoderna jag använde mig av var kvalitativ textanalys och e-mejl intervju. Jag tolkade olika 

texter i delen om barnens inflytande i läroplanen och intervjuade fyra pedagoger för att få veta 

deras åsikter kring barnens delaktighet och inflytande. 

Resultatet visar att läroplanen uttrycker att det är viktigt att barn ska delta i samarbete, 

beslutsfattande och ta ansvar för sina rättigheter och skyldigheter. Pedagogerna anser att det är 

viktigt att ta vara på barnens idéer, tankar och att de blir lyssnad på. Baserat på vad som 

kommer fram från barnen vill de arbeta vidare för att öka delkatigheten och inflytandet. De 

tror att en tillåtande miljö skapar känslan att barnen får känna sig betydelsefulla. Som problem 

tar de upp att yngre barnens perspektiv inte tas tillvara på, stora barngrupper, olika syn bland 

pedagoger om delaktighet och inflytande, och att det är svårt att tillgodose alla barns intresse 

och behov.  

 

Nyckelord 
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Inledning 
 

Delaktighet och inflytande är en demokratisk rättighet för barn (Sandberg, 2008). Under mina 

år på förskollärarutbildningen har jag varit ute i förskolor och sett hur pedagoger på olika sätt 

har arbetat för att få in demokrati i barngruppen. Demokrati inom förskolan innebär att barn 

ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och aktivt kunna påverka sin vardag (Sandberg, 

2008). På mina praktikplatser har jag observerat och deltagit i olika metoder för att verka för 

barnens delaktighet som individer och i grupp, och eftersom jag har upplevt olika 

förhållningssätt från pedagogerna gentemot förskolebarnen, har jag ställt mig frågan hur 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskriver barnens inflytande. Jag kommer därför i 

detta arbete att studera just vad en del av läroplanen har skrivit om barnens inflytande i 

förskolan genom en textanalys. Jag har även intervjuat fyra pedagoger för att få reda på hur de 

ser på delaktighet och inflytande och för att få reda på hur de arbetar för att barnen ska få 

delaktighet och inflytande i förskolan.  

Delaktighet och inflytande handlar om att alla är en del av en gemenskap där människor 

lyssnar till och respekterar varandra. Det handlar om att inkludera alla och att visa hänsyn till 

olika åsikter och inställningar. Det är ett stort ansvar som inte kan läggas på barnet, istället är 

det de vuxna som ska möjliggöra detta genom att se till att barnet ingår i gemenskapen, både 

genom handling och genom uttryck (Johannesen & Sandvik, 2009). Arnér och Tellgren (2006) 

lyfter fram vikten av att låta barnet komma till tals och få säga sin mening och att vi vuxna 

ska visa intresse för det barnet säger. Genom att utgå från det barnet är intresserad av, se saker 

ur barnets perspektiv och att förmedla intresse och väcka fascination, lägger pedagogen fokus 

på något som ligger utanför barnet och inte barnet självt. Det gör att de båda får en viss 

distans och kan resonera kring en fråga, vilket ger barnet en chans att ta eget ansvar och säga 

vad den vill (Brodin & Hylander, 1997). Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska förskolan 

sträva efter att varje barn ska ges inflytande och ha möjlighet att påverka verksamheten. Jag 

ville veta mer om hur förskolans läroplan tar upp inflytande i förskolan för att jag själv ska ha 

mera kunskap om detta ämne. 

Johannesen och Sandvik (2009) anser att vuxna människor alltid är i en maktposition i 

relation till barn. Den makten påverkar barnets möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Genom att vara uppmärksamma på vår maktposition kan vi således påverka barnets sätt att 

göra sig hört. Genom att ta upp frågor kring hur förskolans läroplan beskriver barnens 

inflytande tror jag att mitt arbete kan göra andra studenter och pedagoger uppmärksamma på 

det, vilket kan vara till stor fördel inom yrket. Inflytande är en stor del av läroplanen och är en 

viktig del i vardagen som jag vill uppmärksamma genom mitt arbete.  

Jag kommer även i detta arbete beröra ordet demokrati då det ofta är kopplat till barnens 

delaktighet och inflytande. Jag kommer att göra en textanalys på förskolans läroplan, kapitel 

2.3 (Skolverket, 2010), där författares åsikter kompletterar läroplanen och de kan då fungera 

som ett sätt att bli tolkade på. Pedagogernas svar kan ses som ett sätt att utöva barnens 

delaktighet och inflytande i förskolan.  

Det är också viktigt att belysa mitt perspektiv på inflytande, vilket är att ord, handling och 

tanke tas på allvar och att barnen får respons i alla dessa handlingar.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och förstå hur barnens delaktighet och inflytande 

beskrivs i läroplanen för förskolan. Syftet inkluderar hur pedagoger uppfattar barnens 

delaktighet och inflytande, arbetar med barnens delaktighet och inflytande och vilka 

möjligheter och svårigheter de anser finns i arbetet med delaktighet och inflytande. Genom 

studien försöker jag få viktiga kunskaper och erfarenheter som jag kan använda i mitt 

framtida yrkesliv. 

 

Frågeställningar 

 Hur kan barnens rätt till delaktighet och inflytande i läroplanen beskrivas?  

 Hur ser pedagoger på barnens delaktighet och inflytande i förskolan? 

 Hur arbetar pedagoger för att barnen ska få delaktighet och inflytande? 

 Vilka svårigheter och möjligheter finns för pedagoger för att tillämpa delaktighet och 

inflytande i barngruppen? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I denna del kommer jag börja med att presentera begreppen delaktighet och inflytande genom 

några författares åsikter och sedan ta upp fakta om hur forskare och författare beskriver 

barnens delaktighet och inflytande. 

Begreppen delaktighet och inflytande 

Begreppet inflytande är påverkan eller makt (Berglund, 2009) men det kan även vara 

möjligheten att få påverka (Malmgren, 2003). Arnér (2009) anser att begreppet inflytande 

innebär att barn ska få möjlighet att få påverka sin tillvaro. Forskaren Emilson (2007) anser 

att begreppet inflytande innebär rätten att synas, höras och respekteras och att det inte bara är 

en förberedelse för framtiden utan något som finns här och nu. Johannesen och Sandvik 

(2009) anser att delaktighet och inflytande handlar om något mer än att bestämma, nämligen 

om en gemenskap där man inkluderar och visar respekt. Barnen ska inte bara vara deltagande 

utan deras uttryck ska också påverka. 

 

1990-talet till idag  

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989. Barnkonventionen blev en 

internationell lag den 2 september 1990. Barnkonventionen har 54 artiklar och speciellt en 

som handlar om barnens inflytande, artikel 12. 

 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt bredas möjlighet att höras, 

antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet (Unicef). 

1991 grundades Skolverket som i slutet av 1990-talet blev huvudman för det sammanhållna 

utbildningsväsendet. Utbildningsdepartimentet tog 1996 över ansvaret för verksamheten 

istället för socialdepartementet. Nu låg fokuseringen på vad barn lär sig i olika situationer 

(Vallberg Roth, 2002). 

1998 fick förskolan sin läroplan, Lpfö 98, och detta fick en stor symbolisk betydelse. 

Läroplanen legitimerade förskollärarnas rätt att arbeta pedagogiskt och detta innebar troligtvis 

en tydlig statusökning för hela lärarkåren (Hartman, 2005).  

De tydligaste förändringarna som skett mellan Lpfö 98 (Skolverket, 1998) och den nya 

läroplanen Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2010) är en komplettering och ett förtydligande av 

målen när det gäller barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska 

utveckling, samt kunskapen inom naturvetenskap och teknik. Förskolläraren har fått ett 

särskilt ansvar och det är tydligare fördelat vem som ansvarar för vad inom verksamheten; 

förskolläraren, förskolechefen eller arbetslaget. Två helt nya kapitel har även tillkommit i 

läroplanen för förskolan. Kapitel 2.6  handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling och 

kapitel 2.7 handlar om förskolechefens ansvar. Intentionen är att det ska bli en 

ambitionshöjning av verksamheten och att det ska finnas en likvärdig kvalitet i alla förskolor i 
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Sverige. Något som även reglerats i den nya läroplanen är utvecklingssamtal, uppföljning och 

utvärdering av verksamheten och att modersmålsstöd bör uppmärksammas (Regeringen, 

2011). 

I den nya läroplanen lyfts också förskollärarens kunnande fram. Det är viktigt att pedagogen 

har fördjupad kunskap och erfarenhet om barnens utveckling och lärande, samt kan se det 

enskilda barnets behov och förutsättningar och är medveten om barnens olika sätt att lära. Den 

förstärkta pedagogiken är förberedande för barnets skolgång, men lärandet bör ske genom 

barnets lek. Leken ska vara på barnets villkor, utan yttre förväntningar eller prestationskrav. 

All utvärdering av verksamheten ska ske utifrån ett tydligt barnperspektiv (Regeringen, 2011). 

Sandbergs (2008) syn på barnperspektiv är att det ser till barnens rättigheter och gynnar 

utvecklingen hos barnen. Det utgår ifrån de vuxnas olika sätt att se och ge barnen dess 

utrymme för behov och utvecklingspotential. 

Men vad är förutsättningen för demokratins utveckling? Jo, att vi inte är överens! Det är genom att 

olika ståndpunkter förs fram, argument diskuteras och analyseras och skilda perspektiv synliggörs 

som utveckling åstakommes. Demokrati är med andra ord att uppmuntra oenighet (Orlenius, 2001, s. 

202). 

Sandberg (2008) anser att inflytande och delaktighet är en demokratisk rättighet för barnen, 

vilket innebär möjligheten att få uttrycka sina åsikter och att aktivt kunna få påverka sin 

förskolevardag. Författaren Sandberg (2008) och forskaren Lindahl (2005) menar att barnen 

ska kunna tillägna sig de grundläggande demokratiska värdena genom konkreta upplevelser i 

sin vardag. Emilson (2007) skriver att det är bevisat att barnens inflytande är bunden till 

vilken lärarkontroll som finns genom dessa fyra aspekter: möjligheten att göra sina egna val, 

att ta initiativ, lärarnas attityder och regler. Om lärarrollen är för strikt och pedagogen har för 

strikta ramar kommer inte barnen att kunna få så mycket inflytande. Johannesen och Sandvik 

(2009) anser att vuxna har en maktposition gentemot barn och att den har betydelse för hur 

barnen ges möjlighet till inflytande. Arnér (2009) menar på att den vuxnes makt kan användas 

till att ge barnen chans att bli hörda och respekterade, eller inte.  

Men även om barnen stundtals verkade roade så kan jag idag se hur jag hade fokus på mig själv och 

på att förmedla min kunskap. Men jag minns också att det fanns speciella tillfällen då jag kände att 

barnen var extra engagerade. Det var när jag släppte taget om min planering (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005, s. 35). 

Vidare förklarar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att de ändå fortsatte att hålla sig till sin 

planering ett tag till och förklarar det som ett gammalt mönster som var svårt att bryta sig 

ifrån. De observerade att när barnen fick vara med och bestämma så blev samlingarna mycket 

roligare för både barnen och pedagogerna, samt att det var viktigt att samlingarna byggde på 

barnens intresse och funderingar. De arbetade även med lillmöten (samtalsgrupp) som är en 

samling för demokrati, där alla barnens tankar var värdefulla och de kunde skapa en god 

dialog (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

Johannesen och Sandvik (2009) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att för att ge 

inflytande till barnen så krävs det mycket ansvar ifrån pedagogerna. Det handlar inte om att 

lägga över ansvaret hos barnen utan att ge barnen möjligheten att få utforma olika aktiviteter, 

vilket skapar ett större ansvar hos pedagogerna än tidigare eftersom de inte alltid vet hur 

händelserna slutar. Arnér (2009) anser att om en person har en rättighet så har en annan person 

en skyldighet, förskolläraren är således skyldig att ge barnets dess rättighet till inflytande i 

förskolan. Vidare förklarar Arnér att vuxnas förhållningssätt har en påverkan på barnens 
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förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter som finns i det demokratiska samhället 

och de vuxna blir då viktiga förebilder. För att barnen ska få inflytande krävs det att deras 

tankar, åsikter och uttryck får komma fram (Johannesen & Sandvik, 2009). För att få reda på 

barnens tankar måste de få möjlighet till att reflektera genom att man ställer frågor till dem 

(Arnér, 2009). Den djupaste och starkaste gemenskapen är kanske den utan verbalt språk, den 

gemenskapen man får genom blickar och beröring. Det barnen inte kan få fram verbalt får de 

fram med hjälp av kroppen (Brodin & Hylander, 1997), vilket kan innebära att det kan bli ett 

till sätt för att ge barnen delaktighet och inflytande. När språket utvecklas blir det den 

övertagande kommunikationsmetoden, vilket ofta bidrar till att de andra glöms bort eller inte 

behövs längre. När språket får stor betydelse kan det ge dubbla budskap eftersom det är med 

orden man kan ljuga och det får då en större betydelse än kroppsspråket (Brodin & Hylander, 

1997). 

Sandberg (2008) skriver om vikten av att utforma rummen på rätt sätt. Om rummen är allt för 

styrda för vissa lekar så kommer inte barnen att få det inflytande som de behöver i leken i det 

valda rummet. Sandberg menar också på att när barnen bryter mot de regler som vanligtvis 

finns i rummet så skapar de egna regler tillsammans. Detta ger barnen en chans att få 

inflytande över rummet och det som de leker med. Johannesen och Sandvik (2009) skriver om 

att man som vuxen kan försöka sätta sig in i hur barnen har det, även i reglerna, och detta för 

att man ska få uppleva hur barnen känner sig med alla regler som finns.  



 

6 

 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

I denna del kommer jag att ta upp den teoretiska utgångspunkten jag använt mig av, vilken 

textanalys jag valt, vilken intervjuteknik jag valt, urval, genomförande, validitet och 

pragmatisk validering och om de etiska ställningstaganden jag haft.  

Teoretisk utgångspunkt: Hermeneutiken 

Min teoretiska utgångspunkt har varit hermeneutiken, som handlar om att tolka, förstå och 

förmedla. Hermeneutiken har sitt ursprungsnamn ifrån Hermes som var en budbärare mellan 

gudar och människor. Hermes tolkade gudarnas budskap och förde dem vidare till de dödliga 

(Fejes & Thornberg, 2009). 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) finns det tre olika inriktningar inom hermeneutisk teori: 

existentiell inriktad hermeneutik (förstå författaren bakom texten), misstankens hermeneutik 

(förstå texten) och allmän tolkningslära (tolka genom att ställa textdelar i relation till 

helheten). Jag har använt mig av den andra inriktningen, misstankens hermeneutik, som 

innebär att förstå texter, eftersom jag ska kunna förstå vad författarna vill förmedla i sina 

texter. Jag använde mig av hermeneutiken när jag sökte fakta till textanalysen och e-mejl 

intervjuerna. Med hermeneutiken som utgångspunkt har jag kunnat läsa texterna för att sedan 

tolka dem till mina ord och skapa en förståelse kring textens mening och innehåll. Denna 

utgångspunkt har jag även använt mig av i sammanfattningen, analysen och när jag tolkade 

intervjusvaren. 

Det är viktigt för läsaren att vara insatt i vilket perspektiv forskaren har haft när tolkningen av 

materialet gjorts (Patel & Davidson, 2003). Mitt perspektiv på inflytande innebär allt ifrån att 

barnen får komma till tals till att de får vara med att utforma en lek, genom att exempelvis 

vara delaktiga i leken eller genom att de får vara med och bestämma vilken lek som ska lekas. 

Alla barnens olika handlingar ska få respons av pedagogerna på något vis.  

 

Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys handlar om att med texter som utgångspunkt exempelvis analysera 

samhällsdebatter, kartlägga olika politiska åsikter eller försöka förstå hur frågor och samhällsfenomen 

framställs i olika medier. Kvalitativ textanalys som metodansats passar bra när skriftliga dokument 

och texter ska undersökas. Det kan vara dagstidningar, bloggar, dagböcker, informationsbroschyrer, 

partiprogram, eller formella handlingar (Fejes & Thornberg, 2009, sid. 136). 

Fejes och Thornberg (2009) anser att det finns tre olika dimensioner av kvalitativ textanalys: 

den första dimensionen, där man studerar författaren, den andra dimensionen, där man 

undersöker textens språkliga innehåll, och den tredje dimensionen, där man tolkar innebörden 

av textens innehåll. För att jag ska kunna belysa min frågeställning om läroplanen kommer jag 

att använda mig av den tredje dimensionen, vilket innebär att jag kommer att se hur 

innebörden kan tolkas i de meningar som jag valt ut ur kapitel 2.3 i läroplanen (Skolverket, 

2010). Detta kommer jag göra genom att skriva författares och forskares åsikter kring 

läroplanens beskrivningar. Vidare förklarar Fejes och Thornberg (2009) olika kategorier av 

texter och en av dem är politiska texter där styrdokument finns med.   
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 Fejes och Thornberg (2009) beskriver ett exempel på en textanalys där följande steg finns 

med:  

 Identifiera problemen – få fram forskningsfrågor som hjälp i analysen. Jag gjorde 

mina forskningsfrågor utifrån mitt intresseområde. 

 Val av text – bestäm dig för vilken/vilka texter du vill analysera. Jag valde delen om 

barnens inflytande i förskolan som finns i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

 Skapa teman – om flera texter har hittats ska du nu sortera bort de som inte är 

relevanta. Jag valde här ut några citat utifrån delen om barnens inflytande i läroplanen. 

 Analysera – nu kan man börja analysera texten/texterna som man har.  Jag sökte här 

efter litteratur som jag kunde koppla till citaten. 

Dessa punkter har varit ett stöd för mig i min utarbetning av textanalysen då jag konkret har 

sett hur man kan gå till väga. Med hjälp av denna metod så hoppas jag att nya synvinklar på 

läroplanen kommer att framträda genom de andra texterna som berörs.  

Eftersom min teoretiska utgångspunkt har varit hermeneutiken så har jag kontinuerligt försökt 

att förstå texternas mening. Jag kommer att använda mig av hermeneutiken när jag 

sammanfattar och analyserar mina resultat. 

 

E-mejl intervjuer  

E-mejl intervjuer är en teknik för insamling av data via internet (Hamilton & Boweres, 2006). 

Enligt Hamilton och Boweres (2006) finns det två sätt att intervjua på över internet, 

kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt innebär att forskaren försöker mäta en mängd och 

kvalitativa forskare söker mer information om få saker med djupa tankar. Då jag intervjuade 

få personer kan jag räknas som en kvalitativ forskare som söker djupa tankar kring få frågor 

för att få en större bredd på mitt område. I alla former av intervjuande så måste man informera 

deltagarna om syftet och få ett samtycke innan man kan intervjua (Hamilton & Boweres, 

2006). Jag gav ut samtyckesbrev till rektorn med information om syftet och vilka rättigheter 

de har (Bilaga 1), som hon sedan gav till de personer som hon hade valt ut. 

Vid e-mejl intervjuer finns makten mer hos deltagarna än hos forskaren då deltagarna kan ta 

pauser när de vill under tiden som de skriver ner sina svar än vid en intervju då makten ofta 

finns hos forskaren och dess inspelningsapparat där deltagaren inte kan kontrollera sitt 

deltagande i lika stor utsträckning (Hamilton & Boweres, 2006).  

 

Urval 

Det som jag kände att jag behövde mera kunskap kring var barnens inflytande i förskolan. Jag 

vet hur man utför inflytande till barnen genom olika praktikperioder men inte utifrån vilka 

punkter i läroplanen som detta görs och det var därför jag bestämde mig för att läroplanen var 

det sista jag skulle skriva om på universitetet. Urvalet som jag gjorde till textanalysen var av 

följande skäl: mitt största intresse finns hos barnens inflytande och eftersom det finns ett 

kapitel i läroplanen som heter ”2.3 BARNS INFLYTANDE” (Skolverket, 2010, s. 12) så var 

det ett naturligt val för mig. De citat som jag valde från den sidan hade störst spridning på 
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barnens inflytande och jag kunde då få med många olika synvinklar på citaten. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003) är det viktigt att belysa urvalet och hur heltäckande 

litteratursökningen varit. När jag sökte efter fakta till min textanalys började jag med att leta 

bland mina egna böcker och fann många som var relevanta. Jag vände mig sedan till två olika 

bibliotek för att få fler böcker. Det urvalet jag gjorde i böckerna var efter relevans till barnens 

inflytande. Detta gjorde jag genom att kolla böckernas innehållsförteckning och läsa lite i 

böckerna innan jag lånade hem dem. Många av böckerna riktade sig till skolan och blev 

därför inte relevant för mig. För att få fram vetenskapliga texter till min textanalys sökte jag i 

databasen ERIC (Ebsco). Där valde jag Peer Reviewed för att få fram vetenskapliga texter. 

När jag fått fram texter med hjälp av olika sökord (exempelvis: child*, preschool*, influenc*) 

tittade jag om de fanns i full text (att texten finns på internet) och ändrade årtalet till 2005 då 

jag ville ha någorlunda ny forskning. Jag läste sedan igenom forskningens abstract (engelsk 

sammanfattning) för att se om det var relevant för mitt arbete. Genom denna process fick jag 

fram relevant forskning för mitt arbete.  

Det urval som jag gjort i intervjuerna har varit i relevans för mina frågor och mitt syfte. 

Chefen som jag hade kontakt med valde själv ut intervjupersoner till mig och jag behövde då 

inte göra några val av intervjupersoner själv. Jag fick med det mesta av vad 

intervjupersonerna skrev till mig men några delar tog jag bort eftersom de inte följde frågorna. 

Det var korta/inga svar alls på frågorna 8 och 9 (Bilaga 2), så jag valde att inte ha med dem i 

min sammanställning. 

 

Genomförande 

Jag började med att kolla upp olika tillvägagångssätt för att göra textanalyser på, och den som 

var mest relevant för mig var kvalitativ textanalys. Fejes och Thornberg (2009) beskriver ett 

exempel på en textanalys, som jag använt mig av, där följande fyra steg finns med: identifiera 

problemen, val av text, skapa teman och analysera. Jag har beskrivit dessa innan i arbetet men 

jag vill ta upp dem igen för att förklara hur jag utfört de olika stegen. Med identifiera 

problemen menas att man ska få fram forskningsfrågor som hjälp i analysen. Jag gjorde mina 

forskningsfrågor utifrån mitt intresseområde, vilket är barnens inflytande. Forskningsfrågorna 

konkretiserade mitt intresseområde utifrån det valda syftet. När forskningsfrågorna var klara 

skulle man gå till nästa steg, val av text, som innebär att man skulle bestämma sig för vilken 

text som man skulle analysera. Jag valde läroplanen eftersom det är en viktig del i pedagogers 

jobb, vårt styrdokument, och som är viktigt att ha kundskap kring när man kommer ut i 

verksamheterna. Den tredje punkten, skapa tema, innebar att man skulle avgränsa texter om 

flera funnits, tills du kommit fram till den mest relevanta. Eftersom mitt största intresse är hos 

barnens inflytande var det enkelt att avgränsa läroplanen till delen 2.3, barns inflytande. Jag 

samlade material om barnens inflytande och läste sedan delen om inflytande i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) flera gånger för att identifiera nya begrepp som tidigare inte varit 

så tydliga för mig. För att hinna analysera texten i tid valde jag att ta ut några meningar från 

det kapitlet och analysera dem. Urvalet som gjordes grundade sig på att hitta olika meningar 

som hade olika betydelser för att få så stor spridning på textanalysen som möjligt. Sista 

punkten som Fejes och Thornberg (2009) skriver om är analysera vilket innebär att 

analyseringen av texten görs. Jag letade upp de flesta orden ifrån texten i en ordbok för att 

utvärdera deras olika betydelser. Vissa av orden kunde innebära fler saker än vad jag hade 

tänkt på, vilket bidrog till en ny syn på innebörden, som exempelvis Malmgrens (2003) 
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översättning på miljö som innebar de omgivande förhållandena till människor, djur eller 

växter. När jag analyserade de olika meningarna som jag valt, började jag med att 

omformulera dem flera gånger så att en mening blev flera liknande meningar. Detta gjorde jag 

för att få en bredare bild av vad som menades med innehållet och för att kunna koppla olika 

författares åsikter till samma mening. Under textanalysen finns det två underrubriker: grunden 

för delaktighet och inflytande och barnens delaktighet och inflytande. Dessa underrubriker 

framkom efter en granskning av det samlade innehållet av textanalysen och blev som olika 

teman för att strukturera texten. De olika rubrikerna ser jag som en sammanfattning av vad 

som kommer att tas upp i stycket. Underrubriken: grunden för delaktighet, ser jag som olika 

måsten för att barnen ska få delaktighet och inflytande i förskolan. Den andra underrubriken: 

barnens delaktighet och inflytande, kommer att ta upp mer fakta kring hur de kan utföras. 

Efter att jag hade bestämt mig för att intervjua fyra pedagoger så skrev jag ett samtyckesbrev 

(Bilaga 1) med information om syfte, genomförande och om vetenskapsrådets fyra krav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Förskolechefen som jag kontaktade hade jag inte träffat innan men 

jag hade hört rekommendationer om att hon arbetar aktivt med delaktighet och inflytande och 

tyckte då det var ett bra ställe att intervjua på. Samtyckesbrevet gav jag till en rektor i en 

medelstor kommun som godkände medverkan och valde att själv delta eftersom hon även 

arbetade som pedagog och hon valde sedan ut tre pedagoger som även dem skrev under och 

påbörjade sina intervjuer (Bilaga 2). Svaren skickades till mig via e-mejl. Hamilton & 

Boweres (2006) skriver om vikten att ta sekretessen på allvar och att detta kan göras genom 

att forskaren skriver över svaren i ett skrivprogram och avidentifierar deltagarna direkt. Så 

fort svaren finns på ett skrivprogram så tas mejlet bort och papperskorgen töms så att ingen 

kan återställa mejlet. Jag tog bort deltagarnas mejl så fort som jag fick dem överfört i ett 

skrivprogram för att kunna måna om deltagarnas intigritet. Allt eftersom jag fick deltagarnas 

svar så sammanställde jag dem och gjorde urval efter relevans. 

 

Validitet och pragmatisk validering 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten i ett kvalitativt inriktat arbete. 

Validitet används för att se om ett arbete har forskningen eller metoden för att undersöka det 

som skulle undersökas. Några frågor som kan ställas för att mäta validiteten i ett arbete enligt 

Fejes och Thornberg (2009) är: Besvaras forskningsfrågorna av forskningen? Är 

forskningsfrågorna relevanta för en kvalitativ analys? Passar analysmetoden till syftet och 

frågeställningarna? Framgår det tydligt hur analysen genomförts och hur systematisk den är? 

Jag kommer besvara dessa frågor nedan och detta är en tolkning som jag har gjort utifrån mitt 

eget arbete och stödjs inte av någon annan. 

Besvaras forskningsfrågorna av forskningen? Eftersom jag i resultat och analysdelen har två 

olika delar som svarar på mina forskningsfrågor så anser jag att de blivit besvarade av 

forsningen, intervjuerna och textanalysen. Är forskningsfrågorna relevanta för en kvalitativ 

analys? Jag har gjort en kvalitativ textanalys på barnens delaktighet och inflytande i förskolan 

och anser att forskningsfrågan om barnens delaktighet och inflytande är relevant för en 

kvalitativ metod då det är som ett stöd för tolkning av läroplanen. Jag anser även att de 

resterande tre forskningsfrågorna är passande till intervjuerna då de räknas som kvalitativa 

intervjuer. Passar analysmetoden till syftet och frågeställningarna? Jag anser att textanalys var 

en passande metod för att kunna få ut mera om vad läroplanen beskriver om barnens 

inflytande och att e-mejl intervju var en passande metod för att få veta pedagogernas tankar. 
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Framgår det tydligt hur analysen genomförts och hur systematisk den är? Jag anser att jag har 

fått med hur mitt tillvägagångssätt har gått till och att den är systematisk med hjälp av de olika 

teman/underrubriker som jag har i arbetet. Pragmatisk validering innebär att det kvalitativa 

arbetets resultat bedöms i relevans och nytta till de som resultatet är presenterat för (Fejes & 

Thornberg, 2009). Jag skrev i inledningen att detta arbete riktar sig mot pedagoger och 

studenter. Jag anser därmed att jag har hållit en pragmatisk validering eftersom arbetet handlar 

om delaktighet, inflytande och om vårt styrdokument. 

De brister jag kan se i mitt arbete är att det har varit svårt att hitta relevant forskning, då mitt 

urval av texter var omedvetet litet och mycket bra forskning kan ha blivit bortvalda utan att 

jag tänkte på det. Den litteratur som jag har fått fram visar ett sätt att tolka citaten på och det 

är viktigt att belysa att om någon annan litteratur hade valts så hade tolkningen blivit 

annorlunda. På grund av det kan inte min undersökning ses som helhetstäckande, men det var 

heller inte meningen med detta arbete. 

 

Etiska ställningstaganden 

När en kvalitativ forskning genomförs ska forskaren sträva efter en god forskningsetik, som 

innebär att data inte ska förfalskas eller fabriceras (Fejes & Thornberg, 2009), och då jag har 

använt mig av källanvisning anser jag att jag har uppnått en god forskningsetik.  

Vid intervjuer anser Vetenskapsrådet (2002) att undersökningen ska uppfylla några krav för att 

den ska kunna vara forskningsetisk. Dessa fyra kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002), konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna i undersökningen om syftet och villkoren för deras deltagande i 

intervjun. Man ska även meddela att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde jag först genom att få ett godkännande av 

rektorn som sedan gav ut ett samtyckesbrev (Bilaga 1) med de fyra kraven till deltagarna. 

Samtyckeskravet är att deltagarna själva ska få bestämma över sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig person ska kunna 

röja uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom intervjusvaren skickades via internet så 

öppnade jag svaren och skrev över de i ett skrivprogram på en lösenordsskyddad dator som 

endast jag kunde komma in på. I intervjufrågorna frågade jag inte efter deras namn då det inte 

var av intresse för min forskning, vilket bidrog till att de automatiskt blev avidentifierade. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat och analys 
 

Denna del handlar om: min textanalys på en del av kapitlet 2.3 om barns inflytande i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010), pedagogernas svar, svar på mina frågeställningar och 

slutsatser. Syftet med examensarbetet är att beskriva och förstå hur barnens delaktighet och 

inflytande beskrivs i läroplanen för förskolan. Syftet inkluderar hur pedagoger uppfattar 

barnens delaktighet och inflytande, arbetar med barnens delaktighet och inflytande och vilka 

möjligheter och svårigheter de anser finns i arbetet med delaktighet och inflytande. 

 

Textanalys på läroplanen 

De två underrubrikerna (grunden för delaktighet och inflytande och barnens delaktighet och 

inflytande) är de övergripande teman som jag funnit i min textanalys. Min frågeställning är: 

Hur kan barnens rätt till delaktighet och inflytande i läroplanen beskrivas? 

 

Grunden för delaktighet och inflytande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för förskolans miljö /…/ Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå 

och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande  /…/ Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010, s. 12). 

I förskolan ska grunden för förståelse kring demokrati läggas (Skolverket, 2010). Begreppet 

demokrati innebär folkmakt (Berglund, 2009) eller politiskt system (Malmgren, 2003). 

Demokrati uppfattas ofta som en beslutsprincip där majoriteten vinner över minoriteten. 

Demokrati betyder mycket mer än så, det är exempelvis ett system som ser till att individer får 

de grundläggande rättigheter som ska finnas vid ett beslutsfattande. Det innefattar också 

mänskliga rättigheter och påverkan över olika beslut. I förskolans värld kan det handla om 

dagliga rutiner som skapar trygghet, att ta hänsyn till varandra, att jämlikhet ska ses som 

naturligt, att lyssna på varandra, vänta på sin tur och respektera andras åsikter. Vissa 

grundläggande demokratiska värderingar kan finnas i medvetandet och behöver inte någon 

speciell undervisning (Larsson, 2004). När någon har en rättighet så har en annan skyldighet 

(Arnér, 2009). Demokrati är ett regelverk om hur beslut ska fattas och vilka rättigheter och 

skyldigheter man har som medborgare (Larsson, 2004). Individerna förväntas att göra 

självständiga val och ta ett personligt ansvar över att vara fria (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

För att utgå ifrån varje barn krävs det att pedagogerna ser barnen som egna individer. 

Pedagogerna måste möta varje barn som ett subjekt med egna upplevelser om att vara här och 

nu och som själv vet bäst vad upplevelserna är (Johannesen & Sandvik, 2009). Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) låter barnen vara med och bestämma vad samlingarna ska handla om, 

för att den då blir roligare för både barnen och pedagogerna. Barnen fick även ha små 

samlingar för de andra barnen i gruppen. Detta är ett sätt att ge barnen inflytande, 

medbestämmande och delaktighet i sin vardag. Åberg och Lenz Taguchi (2005) arbetar även 

med samtalsgrupper som de kallar lillmöten, som skapar en god dialog och är en samling för 

demokrati, där alla barnens tankar är värdefulla. Arnér (2009) anser att det krävs intresse från 
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pedagogerna för att förskolan ska kunna möjliggöra att barn får samtala och att deras åsikter 

och tankar uttrycks. Eftersom förskolan har en skyldighet att ge barnen inflytande så får 

barnen det som en rättighet (Arnér, 2009). Delaktighet innebär inte att bestämma, utan att alla 

är en del av en gemenskap som visar respekt och inkluderar oavsett inställningar eller åsikter. 

Barnens uttryck ska få lov att påverka, inte bara deras handlingar. Delaktighet innebär också 

att de vuxna måste släppa kontrollen och våga se vad barnen förmedlar genom kroppsligt och 

språkligt uttryck, och genom lek och stillhet. Detta kräver mycket av pedagogen då de måste 

stå med barnen i processer som de inte vet hur de slutar (Johannesen & Sandvik 2009).  

 

Barnens delaktighet och inflytande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation /…/ Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet 

utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan (Skolverket, 2010, s. 12). 

Barnens behov och intressen som på något sätt ges uttryck för, ska ligga som grund för 

utformningen av planeringen och miljön i den pedagogiska verksamheten. En del av 

förskolans uppdrag är att kommunicera med barnen. Genom en kommunikation mellan 

pedagogen och barnet kan man då förstå vad barnet tycker (Skolverket, 2010). Inflytande och 

delaktighet är en demokratisk rättighet för barnen som innebär möjligheten att få uttrycka sina 

åsikter och att aktivt kunna påverka sin förskolevardag (Sandberg, 2008). Inflytande innebär 

att barnen ska få möjlighet att påverka sin tillvaro (Arnér, 2009). Inflytande är rätten att höras, 

synas och respekteras, det är inte bara en förberedelse för framtiden utan något som finns här 

och nu (Emilson, 2007). 

Delaktighet och inflytande handlar inte om något som man utövar själv, utan något som 

handlar om samspelet, lyssnandet och respekten i gemenskapen. Det handlar även om att 

barnens uttryck även ska få påverka och inte bara deras handlingar och om en etisk praxis, en 

handling som rotas i ett moraliskt ansvar för andra. Pedagogens förståelse för delaktighet och 

inflytande har konsekvenser för verkligheten. Barnens tankar, åsikter och uttryck måste få 

komma fram om barnen ska få inflytande och pedagogerna måste anstränga sig för att förstå 

vad barnen tycker och tänker (Johannesen & Sandvik, 2009). För att pedagogen ska kunna få 

veta barnens tankar så måste barnen få möjligheten att få reflektera genom att det ställs frågor 

till dem (Arnér, 2009). Pedagogerna måste ta in vad barnen uttrycker genom lek, stillhet, 

verbala och kroppsliga uttryck (Johannesen & Sandvik, 2009). Johannesen och Sandvik 

(2009) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att det krävs mycket ifrån pedagogerna för 

att barnen ska få inflytande i förskolan. Ansvaret ska inte läggas på barnen utan det ska vara 

hos pedagogerna, men de ska ge barnen möjligheten att få utforma aktiviteter. Detta skapar ett 

större ansvar hos pedagogerna eftersom de inte alltid vet hur det kommer sluta. När barnens 

röster blir hörda kan det som tas för givet i verksamhetens innehåll och arbetssätt utvecklas 

och utmanas (Sandberg, 2008). Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att man som pedagog 

ska fundera över varför verksamheten finns och hur man som pedagog anordnar och utför de 

samhälleliga uppdraget som pedagogen har. 

Emilson (2007) anser att barnens inflytande är kopplat till vilken lärarroll som pedagogen har. 

Om lärarrollen är för strikt och pedagogen har för strikta ramar kommer inte barnen att kunna 

få så mycket inflytande. Arnér (2009) menar att den vuxnes makt kan användas till att ge 

barnen chans att bli hörda och respekterade, eller inte. För att förskolan ska kunna möjliggöra 
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barnens tankar och åsikter krävs det att pedagogerna intresserar sig för barnens tänkande och 

uttryckanden då relationen mellan barnen och pedagogerna stärks och utvecklas (Arnér, 

2009). Det var viktigt att samlingarna var uppbyggda av barnens intresse och funderingar 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Förskolans riktlinjer talar för kommunikation och samspel 

med och mellan barn och betonar barnens delaktighet och inflytande. Det är viktigt att 

identifiera hur barnen upplever verksamheten, då målet är att den upplevas som intressant, 

meningsfull och rolig. Barnen ska vara delaktiga i dokumentationen och få möjlighet att göra 

sina åsikter hörda och förstådda. Detta ska alltid göras utifrån ett tydligt barnperspektiv. 

Genom att identifiera förutsättningarna för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och 

lära når man även de mål som är satta för läroplanen (Regeringen, 2011). 

 

Sammanfattning 

Litteraturen och läroplanen verkar mot ett gemensamt mål och har många gemensamma 

nämnare, där läroplanen sätter upp riktlinjer och mål för hur en förskola ska vara och 

litteraturen beskriver hur pedagogen kan arbeta för att uppnå dessa mål. Litteraturen tar även 

upp de problem som kan uppstå och hur pedagogen kan lösa dessa. Delaktighet och inflytande 

är en demokratisk rättighet för barnen (Sandberg, 2008). Barnen ska få vara delaktiga i 

samarbeten och fatta beslut eftersom det utvecklar deras förmåga att handla och förstå 

demokratiska regler. Arbetslaget ska hjälpa barnen att ta ansvar och ta del av de rättigheter 

och skyldigheter som finns i det demokratiska samhället. De ska lägga grunden för 

demokratin som finns i omgivningen. För att barnet ska få möjlighet att påverka sin situation 

ska förskolan sträva efter att barnet utvecklar förmågan att uttrycka tankar och åsikter. 

Arbetslaget ska hjälpa varje barn så att de får viljan och förmågan att ta ansvar och få 

inflytande i förskolan (Skolverket, 2010). Emilson (2007) anser inflytande som rätten att 

höras, synas och respekteras, det är inte bara för framtiden utan även något som finns här och 

nu. Detta gör att delaktighet och inflytande är något som ska utövas i förskolan men också 

något som barnen ska kunna ha med sig när de lämnar förskolan och blir äldre. Något som har 

varit övergripande är att delaktighet och inflytande i förskolan ses som en rättighet för barnen 

och något som måste finnas. Litteraturen tar upp hur inflytande kan se ut, som exempelvis att 

även barnens uttryck ska få påverka och inte endast det som uttrycks verbalt (Johannesen & 

Sandvik, 2009).  
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E-mejl intervju 

Denna del visar pedagogernas svar. Det kommer även bli svar på mina tre resterande 

frågeställningar: hur ser pedagoger på barnens delaktighet och inflytande i förskolan?, hur 

arbetar pedagoger för att barnen ska få delaktighet och inflytande? och vilka svårigheter och 

möjligheter finns det för pedagoger för att tillämpa delaktighet och inflytande i barngruppen? 

 

Deltagarnas bakgrund 

Deltagare ett, som jag kallar Lisa, är en kvinna på 44 år. Hon arbetar 50 % som pedagog och 

30 % som förskolechef. Lisa har varit verksam i förskoleverksamheten i 24 år.  

Deltagare två, som jag kallar Sara, är en kvinna på 51 år. Hon är utbildad förskollärare och har 

arbetat i förskoleverksamheten i 30 år. 

Deltagare tre, som jag kallar Kajsa, är en kvinna på 25 år. Hon är barnenskötare och har varit 

verksam i förskoleverksamheten i cirka 6 år. 

Deltagare fyra, som jag kallar Emma, är en kvinna på 32 år. Hon är utbildad förskollärare och 

har jobbat i förskoleverksamheten i 9 år.  

 

Begreppen delaktighet och inflytande 

Lisa skrev att inflytande handlar om hur man tar vara på barnens idéer, att barnen blir 

lyssnade på, att man som pedagog frågar efter barnens uppfattningar och att barnen får ta 

ansvar för sina egna handlingar och för miljön efter sin mognad. Med delaktighet menar Lisa 

att barnen får vara en del av sammanhanget, att få medverka tillsammans och att ta vara på 

barnens erfarenheter. Lisa skrev att barnens bästa är något som de alltid utgår ifrån. Lisa ansåg 

att för att barnen ska ha rättigheter så måste de även ha skyldigheter. Sara skrev att delaktighet 

och inflytande går hand i hand med varandra. Delaktighet och inflytande betyder enligt Sara 

att man är en viktig och betydelsefull del i ett större sammanhang, att allas tankar och åsikter 

kommer fram och att man är måna om varandra. Sara skrev också att man måste/kan inte 

tycka lika men att man måste respektera varandras olikheter. Kajsa skrev att delaktighet 

innebär att man är en del av en grupp som tillsammans tar beslut om vad/hur man ska göra, att 

man lyssnar på varandra och att man visar respekt. Hon ansåg att inflytande var något som 

man får, exempelvis om Kajsa ger inflytande till barnen så innebär det att de får forma, vara 

med och bestämma hur man kan lösa en utmaning. Emma skrev att delaktighet innebar att 

man gjorde något tillsammans och att alla fick chansen att delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Det fanns inget rätt eller fel utan alla ska uppmuntras till att försöka, komma 

med idéer och känna att man blir lyssnad på. Inflytande tyckte Emma var när idéer och 

önskemål togs till vara på och att man värdesatte allas olika teorier och intressen. Att jobba 

med inflytande innebar att man ville att alla skulle kunna känna sig delaktiga. 

Delaktighet och inflytande handlar enligt pedagogerna exempelvis om: att ta vara på barnens 

idéer och tankar, att barnen blir lyssnade på, att barnen blir tillfrågade efter deras 

uppfattningar, att barnen får ta ansvar efter sin förmåga och att visa respekt för varandra. 
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Arbeta för delaktighet, inflytande och exempel 

Lisa arbetade aktivt med att barnens uppfattningar skulle få komma till tals i alla frågor som 

berörde barnen. Eftersom Lisa är förskolechef gör hon även barnkonsekvensanalyser där hon 

alltid har barnens uppfattningar i centrum innan hon gör förändringar som påverkar barnen. I 

planen mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs det hur barnen har varit 

delaktiga i kartläggningen. När Lisa och hennes medarbetare har utvecklingssamtal frågar de 

sig själv: vad och hur har barnet möjlighet att påverka? Och hur tas barnets frågor och idéer 

tillvara på? Kollegerna samtalar även om barnens intresse. Exempel: barnen får vara med på 

utvecklingssamtalen och de gör en slags utvärdering med de äldre barnen. De har även 

hjälpkompisar som innebär att de äldre barnen hjälper de yngre barnen vid inskolningar. De 

tar vara på barnens intressen och bygger vidare på dessa och de märks på barnen att de blir 

lyssnade på eftersom de ofta kommer med egna idéer. De har en önskan om att barnen ska 

vara ute minst en gång om dagen, men de får själva välja när de vill. De yngre barnen får 

själva välja om de vill ha haklapp eller inte då de inte utgår ifrån att alla ska ha det. Lisa har 

anpassat miljön i förskolan efter barnen så att höjden är i barnens nivå vilket möjliggör att de 

exempelvis kan: nå sin jacka själv, tvätta sina händer själva och ta upp sin sked om de tappar 

den. Barnen kan även nå det mesta materialet själva. Lisa uppmuntrar barnen till att smaka på 

all mat men att det är barnet som avgör om det vill det eller inte. Barnen har blivit delaktiga i 

deras egen dokumentation och säger till när det är något som de vill att pedagogerna ska ta 

kort på. Lisa skrev även om det etiska perspektivet vid fotografering, att alla barn som ska 

vara med på kortet ska godkänna sin medverkan innan fotot tas. Lisa och hennes medarbetare 

bygger teman på barnens intresse, vad som barnen är mest intresserade av. Utifrån intresset 

väljer kollegerna ett lärandeobjekt som de vill att barnen ska utveckla förståelse för. De har 

inte tänkt ut hela uppbyggnaden innan start utan det är något som växer fram i dialog med 

barnen. Sara skrev att det är viktigt att ta sig tiden att möta alla barnen. Verksamheten ska utgå 

ifrån barnens intressen och behov, och ett exempel på detta var att dela upp barngruppen i 

mindre grupper ifall intresset är olika hos barnen. Kajsa försöker dagligen att vara lyhörd så 

att hon kan ta tillvara på så många olika viljor som möjligt. Kajsa observerar barnen på 

förmiddagarna för att sedan komma fram med aktiviteter/utmaningar kring det hon sett att 

barnen har varit intresserade av, som exempelvis ett tag när barnen hade varit intresserade av 

sniglar så filmade de sniglar, målade sniglar och byggde hus till sniglarna i kapla och i lera. 

Emma hade en ambition att undvika att svara nej när barnen ställer frågor eller önskemål. Hon 

vill att barnen ska kunna utforska sin omvärld och de måste då ha en tillåtande miljö och 

atmosfär. Barnen hade fått varit med att bestämma gruppnamnen genom att lägga förslag och 

sedan rösta fram ett av valen. Emma värdesätter olikheter och försöker undvika att alla ska 

göra samma om de inte vill. Hon ansåg att om man arbetar för delaktighet och inflytande i 

barngruppen så kommer verksamheten bli mer lustfylld för både barnen och pedagogerna.  

Att jobba med delaktighet och inflytande handlar enligt pedagogerna exempelvis om: att 

aktivt arbeta så att barnens uppfattningar ska komma fram, anpassa miljön efter barnen, göra 

barnen delaktiga i sin egen dokumentation, ta vara på barnens intressen och bygga vidare på 

dessa, möta alla barn, vara lyhörd, att verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen och 

behov och att miljön och atmosfären måste vara tillåtande. 
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Möjligheter med delaktighet och inflytande 

Lisa skrev att en möjlighet med att arbeta med delaktighet och inflytande är att barnen får 

känna sig betydelsefulla som bidragsgivare och att vara en del av något som är större än sig 

själv som skapar en meningsfullhet för alla. Lisa förklarade att det är viktigt att pedagogerna 

har fokus på uppdraget, att de är på förskolan för barnen och att närvarande pedagoger är en 

förutsättning. Lisa ansåg att det inte finns några gränser om vilka möjligheter det finns men 

att det är ett område som de hela tiden kan vidareutvecklas. Sara ansåg att det fanns många 

möjligheter med att få delaktighet och inflytande hos barnen. Hon ansåg att pedagogerna 

skulle lyfta frågor i arbetslaget för att kunna påminna varandra om det dagliga arbetet och att 

barnens bästa var i fokus. Kajsa ansåg att det inte fanns möjligheter, utan att man skulle, yrket 

går ut på att arbeta för barnen. Hon ansåg att man ska utmana, utveckla och vara där för 

barnen och det blir då inte mer än rätt att man fyller dagen med det som barnen vill göra. 

Emma skrev att om man kan dela upp barngruppen efter intressen så att det fanns det en större 

chans att tillgodose barnens inflytande och delaktighet. Det bidrar även till att pedagogen 

lättare kan lyssna på barnens intressen och ta tillvara på deras tankar och göra något av dem. 

Emma ansåg att om det fanns en grupp med olika intressen i och man försökte styra in alla 

barnen på ett önskemål så skulle inte intresset hållas kvar av de andra barnen. 

Möjligheter med att jobba med delaktighet och inflytande enligt pedagogerna är exempelvis: 

att barnen får känna sig betydelsefulla, att en stor del av möjligheterna ligger hos 

pedagogerna, att man delar in barnen i mindre grupper och att man som pedagog arbetar för 

barnen. 

 

Svårigheter med delaktighet och inflytande 

Lisa ansåg att när man som pedagog hela tiden lyssnar och följer barnen så kan det bidra till 

ett avbrutet perspektiv.  Det är även viktigt att man inte tappar ömsesidigheten och att de har 

hörstyrka, att de verkligen lyssnar på barnen. Lisa tar även upp problematiken att de yngre 

barnens perspektiv inte tas på samma utstäckning som de äldre barnens perspektiv gör. En 

annan svårighet som Lisa nämner är att det inte alltid blir en utveckling hos barnens 

delaktighet genom åren. Sara skrev att det kan vara svårt att arbeta med delaktighet och 

inflytande hos barnen om barngrupperna är för stora och ifall pedagogerna inte jobbar efter 

samma mål. Kajsa ser en svårighet när det kommer till att arbeta med temat sniglar. När 

barnen skulle göra sina sniglar i lera så blev de inte alltid lika i utseendet som de sniglarna 

som de studerat. Detta tror Kajsa kan ge en effekt av att barnen inte förstått och att de då inte 

tror på att de kan. Emma skrev att det inte fanns några större svårigheter men att det kunde 

vara svårt att tillgodose alla barnens intressen. Hon ansåg även att det var viktigt att 

arbetslaget skulle tänka likt kring delaktighet och inflytande. 

Pedagogerna ansåg att svårigheterna exempelvis har varit: att de yngre barnens perspektiv inte 

tas tillvara på lika mycket som de äldres, att det kan vara för stora barngrupper, att pedagoger 

inte alltid har samma syn på delaktighet och inflytande, att det inte alltid slutar som man har 

tänkt sig och att det kan vara svårt att tillgodose alla barnens intressen och behov. 
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Sammanfattning 

En aspekt som både Arnér (2009) och pedagogen Lisa tog upp var att det skulle finnas 

rättigheter och skyldigheter. Arnér (2009) och pedagogerna tar upp vikten av att barnens 

uppfattningar skulle få komma till tals. De ansåg även att det var viktigt att barnen skulle få 

reflektera över sina uppfattningar. Orlenius (2001) och pedagogen Sara ansåg att man inte 

alltid behöver vara överens. Sara skrev att man måste respektera varandras åsikter och 

Orlenius (2001) anser att demokrati är att uppmuntra oenighet. Unicef , Sandberg (2008) och 

pedagogerna Lisa och Sara lyfter fram barnens rätt att få uttrycka sina åsikter. Lisa skrev att 

hon aktivt jobbar med att lyfta fram barnens uppfattningar i alla frågor som berör barnen, 

vilket även barnkonventionen tar upp i artikel 12 (Unicef). Pedagogen Lisa skrev även att 

allas tankar ska få komma fram och att man ska vara måna om varandra. Att visa respekt är 

något som många har tagit upp. Pedagogerna Sara och Kajsa, forskaren Emilson (2007) och 

Johannesen och Sandvik (2009) anser att man ska visa respekt till andra. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) skriver om hur de fick samlingarna till roliga möten med barnen och att de 

fick vara med att bestämma om hur de skulle utformas vilket Lisa höll med om eftersom de 

utgår ifrån vad barnen är mest intresserade av. Pedagogerna Sara och Emma tog även upp ett 

exempel på att arbeta med delaktighet och inflytande, nämligen att man kan dela in barnen i 

mindre grupper för att man ska kunna lyssna och tillgodose barnens behov. Pedagogen Emma 

skrev att om man arbetar för delaktighet och inflytande så kommer verksamheten att bli 

roligare för både barnen och pedagogerna. Att en stor del av barnens chans till inflytande 

ligger hos pedagogerna har framkommit ofta. Johannesen och Sandvik (2009), Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) och pedagogerna Lisa och Kajsa anser att det är viktigt med 

pedagogernas inställning på uppdraget. Johannesen och Sandvik (2009), Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) anser att det krävs mycket av pedagogerna för att ge barnen inflytande och 

pedagogen Lisa ansåg att det var viktigt att pedagogerna hade fokus på uppdraget, att de är på 

förskolan för barnen. Regeringen (2011) och pedagogen Lisa anser att pedagogerna ska ha 

fokus på sitt uppdrag. Pedagogen Sara ansåg att man som pedagog ska ta upp frågor med de 

andra pedagogerna för att påminna varandra om det dagliga arbetet och om barnens bästa. 

Sara skrev även om problematiken som kan uppstå om pedagogerna inte har samma syn på 

delaktighet och inflytande, att det då kan bli svårt att arbeta med det. Johannesen och Sandvik 

(2009) och pedagogerna Lisa och Emma anser att delaktighet handlar om att man ska vara i 

en gemenskap. Sandberg (2008) anser att rummens utformning har en stor inverkan på 

barnens inflytande, som exempelvis när de leker en lek och inte kan nå leksakerna så bryts 

barnens chans till inflytande. Pedagogen Lisa tog upp aspekten över utformningen av rummet 

och att alla leksaker är i barnens höjd, just för att de ska få inflytande över sin egen vardag. 

Lisa tog upp att pedagogerna samtalar om barnens intressen, barnens chans att påverka och 

om barnens frågor och idéer har tagits tillvara på när de har utvecklingssamtal, vilket även 

läroplanen (Skolverket, 2010) tar upp. 
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Diskussion 
 

Denna del handlar om metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och förslag till fortsatt 

forskning. 

Metoddiskussion 

Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ textanalys eftersom jag skulle tolka en del av 

förskolans läroplan. Jag började tidigt samla information om barnens delaktighet och 

inflytande eftersom det var en nödvändighet för att göra min textanalys. Detta bidrog till att 

jag fick en bredare kunskap kring delaktighet och inflytande innan jag satte mig in i 

textanalysen och det tror jag var en fördel eftersom jag då kunde se olika författares svar när 

jag läste i läroplanen. Det kan även ha varit en nackdel då jag läste delen om inflytande i 

läroplanen efter att jag hittat en del information och jag då kan ha påverkats av författarnas 

åsikter. Hade jag börjat med att läsa i läroplanen hade jag kanske fått ett annat tänkande kring 

de olika meningarnas innebörd. När jag hade läst läroplanen några gånger fick jag en djupare 

bild av den. Jag började tänka på hur man kunde utföra de olika delarna och vad de egentligen 

innebar. Med stöd av litteraturen fick jag fram olika sätt att utföra dessa i förskolan och fick 

då en annan syn på meningarna. De var inte bara ord på papper utan blev till meningar med 

innebörd. När jag inte hade någon mera fakta kring meningarna letade jag upp de flesta orden 

i en ordbok och i en synonymbok för att se om jag missat någon innebörd. Jag fick 

exempelvis fram att miljö enligt Malmgren (2003) innebar den omgivande förhållningen med 

särskild tanke på deras inverkan på människor, djur eller växter. Innan hade jag tanken att 

miljön är klimatet men det kunde även betyda mänskliga förhållanden vilket blev en ny 

innebörd i ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för 

sina egna handlingar och för förskolans miljö” (Skolverket, 2010, s. 12). Jag valde att ta bort 

några citat ifrån delen 2.3 i läroplanen (Skolverket, 2010), urvalet gjorde att de meningar och 

citat ifrån läroplanen som jag hade kvar var mest relevanta för arbetet.  

När jag gjorde den vetenskapliga litteratursökningen kan jag se att jag hade för stora 

begränsningar vilket bidrog till ett omedvetet bortfall av texter. När jag sökte i böckerna som 

jag hade var det ganska enkelt att hitta relevanta böcker då vi haft många av dem i 

utbildningen och jag visste vad de handlade om. I biblioteken var det lite svårare att hitta de 

böcker som kunde komma till användning, för när jag sökte efter ord blev det bara i 

rubrikerna och inte innehållet. Det var då svårt att veta vilka böcker som handlade om barnens 

delaktighet och inflytande. Jag gick då till avdelningen för pedagogik och valde ut några 

böcker som jag ansåg var relevanta.  
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Om jag skulle göra om min uppsats skulle jag ha valt att endast intervjua pedagoger istället 

för att även göra en textanalys. Jag hade då endast fokuserat på pedagogernas syn på 

delaktighet och inflytande eftersom det är de som aktivt ska arbeta med det ute i 

verksamheterna och kan ha andra upplevelser kring ämnet än det jag funnit i litteraturen och 

dessa få intervjuer. Utfallet av uppgiften hade med stor säkerhet blivit annorlunda eftersom 

det då endast hade baserats på reella händelser och utförliga svar istället för en analyserad text 

om vad inflytande innebär och några pedagogers svar. Hade jag gjort på detta sätt hade jag 

säkert kunnat få fler råd och åsikter om hur man kan arbeta med delaktighet och inflytande 

från de som dagligen möter dessa utmaningar men samtidigt hade jag gått miste om den 

kunskapen jag fått av textanalysen. Om någon annan skulle ha gjort samma undersökning som 

jag har gjort skulle det kunna se annorlunda ut, eftersom man kan dra olika slutsatser kring 

detta arbete och för att man kan ha valt olika litteraturer som stöttning till citaten. Mitt arbete 

kan ses som ett sätt att tolka de valda citaten på, men inte som en slutgiltig tolkning. 

Intervjusvaren hade med stor sannolikhet sett annorlunda ut eftersom man kan få olika svar 

från olika personer. Att jag fick intervjua en rektor och tre pedagoger tror jag kan ha bidragit 

till en bredare bild av mitt ämne. Jag ser inga nackdelar med att rektorn valde ut tre pedagoger 

till mig utan en fördel då hon vet vilka som är insatta i ämnet och kan ge mig utförligare svar. 

Nackdelen med att få valda deltagare kan dock vara att jag inte får en sann bild av hur det kan 

se ut, utan en förskönad bild av verkligheten. Med den tanken i bakgrunden så tror jag ändå 

att det är positivt att få utvalda personer då jag vet att jag kommer få svar som jag kan ha 

användning av.  

Eftersom det har varit lite tidsbrist under arbetets senare del så fanns det bara tid till att 

intervjua fyra pedagoger, men dessa fyra intervjuer var såpass heltäckande så jag kände att jag 

fick ut det jag ville av uppsatsen. Det har varit lite annorlunda att inte träffat personerna och 

inte ha något ansikte framför sig när man läser svaren, men samtidigt har inte mina 

upplevelser kring svaren kunnat blanda sig i. Om man intervjuar en person så ser man på ett 

annat sätt vad personerna menar än genom en e-mejl intervju där man får hoppas att 

deltagarna har skrivit ner det som personerna ville förmedla och att man tolkar deras 

meningar rätt.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och förstå hur barnens delaktighet och inflytande 

beskrivs i läroplanen för förskolan. Syftet inkluderar hur pedagoger uppfattar barnens 

delaktighet och inflytande, arbetar med barnens delaktighet och inflytande och vilka 

möjligheter och svårigheter de anser finns i arbetet med delaktighet och inflytande.  

1990 trädde barnkonventionen i kraft i Sverige där en av artiklarna handlar om barnens 

inflytande (Unicef). År 1998 fick förskolan sin läroplan och den legitimerade förskollärarnas 

rätt att arbeta pedagogiskt (Hartman, 2005). År 2010 kom det en reviderad läroplan 

(Skolverket, 2010) där bland annat pedagogernas kunnande lyfts fram (Regeringen, 2011). 

Dagens verksamhet har en läroplan att gå efter, Lpfö 98 rev.2010 (Skolverket, 2010). En 

markant skillnad mellan läroplanen (Skolverket, 2010) och litteraturen i genomgången är att 

läroplanen nämner vad som ska göras i förskolan medan litteraturen beskriver vad det kan 

innebära. Textanalysen kan ses som ett stöd till läroplanen eftersom den på ett utförligt sätt 

beskriver vad läroplanens mål kan innebära. Den markantaste likheten jag hittade var att de 

flesta ser barnens inflytande som en självklarhet och att den ska finnas. Utöver de likheter 
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som finns i textanalysen om barnens inflytande i förskolans läroplan och annan vald litteratur, 

finner jag att delaktighet och inflytande innebär mer än att bestämma, det är även en 

gemenskap där man inkluderar och visar respekt, vilket även Sara och Kajsa skrev om i sina 

intervjuer. Barnens uttryck ska också få påverka (Johannesen & Sandvik, 2009). Enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska arbetslaget arbeta med barnens förmåga och vilja 

att ta större ansvar för dem själva och för samvaron i gruppen. Likheten jag ser här är att 

samvaron i gruppen poängteras som något viktigt. En annan likhet som finns mellan 

litteraturgenomgången och mitt resultat är pedagogens roll i verksamheten. I dagens läroplan 

lyfts förskollärarens kunnande fram och det är viktigt att pedagogen har fördjupad kunskap 

och erfarenhet om barnens utveckling och lärande, samt att de kan se det enskilda barnets 

behov och förutsättningar (Regeringen, 2011). Pedagogernas förståelse för inflytande och 

delaktighet har konsekvenser för verkligheten (Johannesen & Sandvik, 2009). För att barnen 

ska kunna få inflytande i förskolan krävs det att pedagogen anstränger sig för att förstå vad 

barnen tycker och tänker och gör detta genom att de ser till barnens tankar, åsikter och uttryck 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Barnen måste även få chansen att få frågor ställda till sig för 

att pedagogen ska kunna få veta deras tankar (Arnér, 2009). Att pedagogerna har så stor 

kontroll över barnens inflytande skapar en maktrelation gentemot barnen. Det gäller att man 

som pedagog är väl inläst på hur man kan ge barnen inflytande och jag tror att min uppsats 

kan bidra med det samt en bredare förståelse av vad förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

framskriver under de citat som jag har gått igenom i min textanalys. Jag tror även att den 

övriga litteraturgenomgången kan bidra till ökad förståelse om vad delaktighet och inflytande 

kan innebära och att arbetet håller en god pragmatisk validering. Som blivande pedagog har 

detta arbetet gett mig mycket kunskap om vad delaktighet och inflytande kan innebära, och 

hur jag som pedagog har ansvaret för att barnen ska få ta del av detta. Det är något som jag 

kommer att kunna använda mig av när jag är ute i verksamheten eftersom delaktighet och 

inflytande är en viktig del i barnens vardag. 

Möjligheterna att jobba med delaktighet och inflytande tycker jag är stora. Intervjupersonerna 

tog upp några exempel på fördelarna med det, vilket blev en annan riktning på frågan som jag 

ställde, men med en intressant riktning. Det togs upp pedagogernas roll i arbetet med 

delaktighet och inflytande, vilket jag tyckte var en positiv aspekt eftersom jag tycker att detta 

ämne utgår ifrån pedagogerna. Att pedagogerna skulle ha ungefär samma syn på delaktighet 

och inflytande var en ny aspekt för mig eftersom jag inte har tänkt på det innan. Kajsa skrev 

en viktig mening som jag kommer bära med mig länge, den innebar att det fanns inga 

möjligheter med att arbeta med delaktighet och inflytande, utan att man ska. De olika 

svårigheterna som intervjupersonerna tog upp kan vara en bra erfarenhet att ha med sig. Jag 

tror att jag lättare kommer kunna se de olika svårigheterna som kan dyka upp eftersom jag 

redan nu vet några av dem. Den svårigheten som jag kommer ha med mig mest är nog att det 

kan bli för stora barngrupper vilket är en faktor som vi inte bestämmer över, utan en del av 

arbetet som man får arbeta fram en lösning på. Lisa tog upp svårigheten om att de mindre 

barnens perspektiv inte tas hand om i samma utsträckning som de äldres. Jag funderade här på 

vad som kan vara orsaken bakom det. Kanske att de äldre barnen kan uttrycka sig verbalt och 

inte de yngre. Brodin och Hylander (1997) skriver att när den verbala kommunikationen 

kommer fram så tar den över den kroppsliga och att den djupaste och starkaste gemenskapen 

kanske är den utan verbalt språk. Med detta i åtanke kanske man kan fokusera mera på de 

yngre barnens kroppsliga språk för att få veta deras tankar, idéer och åsikter. 
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Slutsats  

En återkommande faktor till barnens delaktighet och inflytande i förskolan har varit 

pedagogernas roll. Det har handlat om hur pedagogerna ser sin roll i verksamheten, hur strikta 

dem är (Emilson, 2007), att pedagogerna ska möta varje barn som subjekt med en egen 

upplevelse om att vara här och nu (Johannesen & Sandvik, 2009) och som Sara tog upp: att 

pedagogerna jobbar efter samma mål för att öka barnens delaktighet och inflytande. En viktig 

aspekt som Arnér (2009) och Johannesen och Sandvik (2009) tar upp är att det inte bara är 

barnens verbala språk som ska få ge uttryck, utan även deras tankar och åsikter. Arnér (2009) 

anser att pedagogen gör detta möjligt genom att ställa frågor till barnen så att de får en 

möjlighet att reflektera vilket även Lisa skrev om. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att 

det krävs mycket av pedagogerna för att barnen ska få inflytande i förskolan. Ansvaret ska 

vara kvar hos pedagogerna och inte hos barnen, men de ska få möjligheten att utforma 

aktiviteter. Allt detta har en inverkan på hur mycket eller lite inflytande barnen får i relation 

till pedagogernas roller. Delaktighet och inflytande handlar om samspelet, lyssnandet och 

respekten i en gemenskap (Johannesen & Sandvik, 2009). Att det finns olika betydelser för 

begreppen delaktighet och inflytande kan bero på att olika personer tolkar det på olika sätt, 

men det behöver inte betyda att det ena ska utesluta det andra.  

Förslag till fortsatt forskning 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att samlingarna blir roligare för pedagogerna och för 

barnen om alla får vara med och bestämma innehållet. Barnen hade även mindre samlingar för 

de andra barnen då det är ett sätt att ge barnen inflytande, medbestämmande och delaktighet. 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Att barn får inflytande menas även att uttryck respekteras, 

men gråten är ett uttryck som ofta inte önskas (Johannesen & Sandvik 2009). Varför har det 

blivit så? Får barnen då bara inflytande över det vi vuxna anser som bra egenskaper hos barn?  
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Bilaga 1 

 
Hej.  

Jag heter Malin Väätäjä och studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag skriver nu 

mitt examensarbete och vill undersöka hur läroplanen beskriver delaktighet och inflytande 

och hur pedagoger ser på delaktighet och inflytande hos barnen. Jag vill därför ställa frågor 

till dig om hur du tillämpar delaktighet och inflytande i barngruppen och om vad du anser att 

begreppen innebär. Om du vill delta i undersökningen så kommer jag att lämna frågor till dig 

via mejl som du får svara på och sedan skicka dem till mig via min e-mail. 

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet gett ut. Dessa är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

innebär att deltagarna ska få veta syftet med uppsatsen, att det är frivilligt att delta, deltagarna 

ska själva få bestämma över sitt deltagande och att informationen endast kommer att användas 

till denna uppsats. Jag kommer även att avidentifiera materialet innan jag använder det i 

uppsatsen vilket bidrar till att du kommer vara anonym. De personerna som kan komma åt 

dina riktiga uppgifter är jag, min handledare och min examinator. 

 

Med denna underskrift godkänner jag att Malin Väätäjä får använda svaren till sin uppsats, 

med vetskapen om att jag får avbryta medverkan när jag vill utan några negativa påföljder:  

 

 

Din e-mail: 

 

 

 

Min mail: XXXX@hotmail.com 

Mitt nummer: XXX-XXX XX XX 

 

mailto:malinomalin@hotmail.com
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Bilaga 2 

 

Frågor 

1. Vilken ålder har du? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du varit verksam i förskoleverksamheten? 

4. Vad anser du att begreppen delaktighet och inflytande innebär?  

5. Hur gör du för att barnen ska få delaktighet och inflytande i 

verksamheten? Ge gärna exempel. 

6. Vilka möjligheter ser du att det finns med att jobba med delaktighet och 

inflytande? 

7. Vilka svårigheter ser du att det finns med att jobba med delaktighet och 

inflytande? 

8. Tror du barnens inflytande kommer att öka inom förskolan? 

9. Är det något du vill tillägga? 

 

 


