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Abstract 

The purpose of this study is to bring further knowledge into how educators in homogeneous pre-

schools work with children's participation as well as their ability to influence their daily school life. 

The study will also identify what the differences are for different age groups and how educators 

connect their work with the curriculum. The results have been accumulated by interviewing four 

educators and a principal in a homogeneous pre-school. 

The results of the study show that the educators believe that it is important for children to 

participate and have a say in day to day pre-school life. The use of pedagogical documentation is a 

tool used to help notice every individual child. Through this documentation they are able to adjust 

their way of working, the education level and the surrounding environment to cater to the children's 

interests and needs. The results also show that the educators found it easier to include a child's 

needs and interests when working with children of the same age. 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med denna studie är att bidra med kunskap hur förskollärarna på en åldershomogen 

förskola arbetar med barns delaktighet och inflytande, hur arbetet skiljer sig för de olika 

åldersgrupperna och hur förskollärarna kopplar sitt arbete till läroplanen. Jag har använt mig av 

intervjuer med fyra förskollärare samt en förskolechef på en åldershomogen förskola för att besvara 

mina frågeställningar. 

Resultatet av min undersökning visar att förskollärarna lägger stor vikt vid att barnen ska få 

delaktighet och inflytande över sin vardag på förskolan. Detta gör de genom att synliggöra det 

enskilda barnet med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Därefter anpassas verksamhetens 

arbetssätt och miljö efter de behov samt intressen som barnen visat uttryck för. Detta ansåg 

förskollärarna hade blivit lättare efter att de börjat med åldershomogena barngrupper till skillnad 

från när man hade arbetat med åldrarna 1-5. 
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1. Inledning 

Mitt intresse för barns delaktighet och inflytande väcktes i samband med utbildningens start, då den 

forna synen på barns rättigheter som jag hade blivit matad med, kastades helt om. Detta på grund av 

variationen av hur de två begreppen delaktighet samt inflytande tolkas och utövas inom förskolans 

verksamhet. Jag har själv under mina praktiker fått erfarenheter av hur olika dessa tolkningar kan se 

ut och hur man sedan arbetar med dem i praktiken. I vissa fall har jag sett pedagoger som anser att 

barn har delaktighet och inflytande genom att de får ta del av en verksamhet som är helt uppstyrd av 

pedagogerna. I andra fall har jag sett pedagoger som istället bjuder in barnen i att tillsammans med 

pedagogerna planera verksamhetens innehåll. I denna studie har jag särskilt specialiserat mig på hur 

pedagoger som arbetar med åldershomogena barngrupper (vilket menas med att samtliga barn på 

avdelningarna är födda samma år) skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande, då jag 

upplevt att utbudet av nyare forskning om åldershomogena förskolor är svårt att hitta. Sundell 

(1995) skriver att det behövs studera mer om det åldershomogena arbetssättet för att man ska kunna 

få en större helhetssyn över hur detta påverkar barnens utveckling och lärande. 

 

I förskolan läggs grunden till att barn ska förstå vad demokrati är. Barns sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan. De behov och intressen som barn själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket, 2010,  s.12). 

 

Att läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid att barnen ska få sina röster hörda och ha 

delaktighet samt inflytande är ett faktum. Men hur ser det egentligen ut om man hälsar på ute i 

förskolorna? Tar pedagogerna till vara på barnens uttryck och intentioner? Erbjuds barnen de 

verktyg som behövs för att kunna medverka i och påverka sin vardag på förskolan? Som 

förskollärare har vi en viss makt att ge barnen delaktighet och inflytande eller ta den möjligheten 

ifrån dem. Det är personalen på förskolan som tolkar de två olika begreppen i förskolans 

verksamhet och sedan låter barnen anpassa sig efter de tolkningarna. Därför anser Arnér (2006) att 

det är viktigt att man uppmärksammar frågor som berör barnens rättigheter, eftersom barnen inte 

har möjlighet att göra det själva. 

Vi lever i ett samhälle som är präglat av demokrati och det är därför viktigt att barnen redan i tidig 

ålder får en förståelse för de demokratiska värdegrunder som läroplanen vilar på. De ska få ta del av 

och förstå innebörden av ansvarstagande, samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 2010). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna i en åldershomogen förskola arbetar för 

att barn ska göras delaktiga och få inflytande i verksamheten samt hur de kopplar detta arbetssätt till 

läroplanen för förskolan. 

Studien kommer att drivas av följande frågeställningar: 

 

 Hur skapar förskollärarna på åldershomogena förskolan förutsättningar för barns delaktighet 

och inflytande? 

 Hur upplever förskollärarna att förutsättningarna skiljer sig beroende på barnens ålder? 

 Hur kopplar förskollärarna sitt arbetssätt till de intentioner som läroplanen förespråkar inom 

delaktighet och inflytande? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Under min sökning efter tidigare forskning som handlar om åldershomogena förskolors arbete med 

barns delaktighet och inflytande, har jag förstått att detta ännu är ett relativt nytt forskningsområde. 

Jag har därför fått utgå från att leta tidigare kunskap om de olika begreppen var för sig. De begrepp 

jag har valt att utgå från är delaktighet, inflytande, maktförhållanden och åldershomogen. 

 

2. 1 Delaktighet och inflytande enligt styrdokumenten 

 

Skolverket betonar att både förskola och skola har i uppdrag att utveckla en förståelse för de olika 

demokratiska värdena hos barnen. Därför är det även viktigt att man som pedagog har kunskap och 

kompetens om värdegrunden (Skolverket, 2000). I Lpfö 98 (rev 2010) kan man utläsa att det är i 

förskolan som grunden för barns förståelse för demokratiska värden läggs. Pedagogerna på 

förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 2010, s. 12). 

Läroplanen betonar även att verksamhetens planering bör ta sin utgångspunkt i de behov och 

intressen som barnen ger uttryck för på ett eller annat sätt (Skolverket, 2010). 

Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Barnkonventionen tydliggör att även om barnen är medverkande innebär inte det att 

barnen är delaktiga. Delaktighet handlar om att barnen har möjlighet till inflytande över situationen 

och en gemenskap med andra medverkande. Barnkonventionen betonar även att varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande 

till barnets ålder och mognad (Unicef, 1989). 

Då man på förskolan har styrdokument att förhålla sig till i den pedagogiska verksamheten, vill jag 

kort sammanfatta vad dessa styrdokument förespråkar inom barns rättigheter, vilket innefattar bland 

annat delaktighet och inflytande. 
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2. 2 Delaktighet och inflytande som begrepp 

 

Arnér (2006) skriver att hon har många gånger hört att orden inflytande och delaktighet ofta 

används synonymt med varandra både i förskolans värld och i forskning om förskolan. Hon menar 

dock att det finns en skillnad i betydelsen av dessa begrepp. Delaktighet innebär, enligt Arnér, att 

barnen får ta del av redan förutbestämda alternativ medan barns inflytande handlar om att de ska 

erbjudas möjlighet till att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt, vilket bidrar till att planeringen av 

verksamheten i större utsträckning ska ta sin utgångspunkt utifrån barnens tidigare erfarenheter, 

initiativ och intressen (Arnér, 2006). I Emilsons (2008) studie framkommer det också att begreppen 

är närliggande varandra men en tydlig skillnad blir ändå märkbar. Medan inflytande syftar till 

påverkan på en individnivå, så visar delaktighet på en tendens att vara grupporienterat. 

 

I läroplanen för förskolan står följande om inflytande; 

 

Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll (Skolverket, 2010, s. 12). 

 

Reellt inflytande, menar Arnér (2009), handlar om att barnen ska bli bemötta med respekt när de 

visar initiativtagande för något som de tycker känns meningsfullt. När Pramling & Samuelsson 

(2003) pratar om delaktighet och inflytande menar de att barnet blir respekterat och att deras värld 

samt deras uttryck är någonting de vuxna anser som viktigt och värdefullt att synliggöra och förstå. 

Det är barnets upplevelse av delaktighet och inflytande som har ställts i fokus och därmed är det 

även barnets röst som är avgörande. Enligt Johannesen & Sandvik (2009) handlar delaktighet och 

inflytande, som en helhet, om att barnens medverkan inte ska stanna vid att de är närvarande i 

verksamhetens olika aktiviteter, utan att deras uttryck ska tas tillvara på ett sätt som påverkar deras 

tillvaro. Pramling & Samuelsson (2003) menar att om man som pedagog ska kunna skapa 

delaktighet så behöver man kunna sätta sig in i barns perspektiv. Detta gör man genom att 

uppmärksamma barnens erfarenheter, tankar och känslor genom deras olika sätt att uttrycka sig. 

Johannesen & Sandviks (2009) tankar kan liknas vid Pramling och Samuelsson. För att man ska 

skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande så måste man som vuxen anstränga sig för att 

förstå vad barnen tycker och tänker. 
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Westlund (2011) skriver, i sin studie om pedagogers arbete med förskolebarns inflytande, att 

begreppet inflytande ofta har olika innebörd för olika pedagoger. Hon ger ett exempel där hon 

menar att när en pedagog kanske tycker att ett gott inflytande handlar om att barnen får välja mellan 

redan förutbestämda alternativ, så kanske en annan pedagog väljer att använda samma exempel för 

att visa på bristen av barns inflytande. Arnér (2009) menar att eftersom dessa begrepp kan tolkas på 

många olika sätt, beroende på i vilket sammanhang de ingår, kan det behövas göra forskning i vad 

dessa begrepp har för betydelse för barnen själva. 

 

Genom att ta del av författarnas olika tolkningar av begreppen delaktighet och inflytande så vill jag 

med studien belysa att det finns många olika tolkningsmöjligheter och hur man tolkar begreppen, 

påverkar i sin tur arbetssättet. Jag har tagit till mig hur viktigt det är att man diskuterar begreppen 

delaktighet och inflytande eftersom innebörden kan vara så olika. Det är även viktigt att vi som 

jobbar inom förskolan engagerar oss i barnen på ett sånt sätt att vi förstår hur de tänker och därifrån 

kan hjälpa dem att gå vidare i sin utveckling. 

 

 

2. 3 Hur mycket delaktighet och inflytande bör förskolebarn 
ha? 

 

- Menar du att barnen ska bestämma i stället för oss? Nää, där går gränsen, det skulle i 

alla fall inte fungera för våra barn... Om de får göra som dom vill ska de ju ta ansvar för 

det också (Arnér, 2006, s. 13). 

 

Arnér skriver att hon ibland har fått höra påståenden som ovan av både föräldrar och pedagoger på 

förskolan. Detta tror hon kan bero på en ovana i att låta barnen få göra sina röster hörda och att ta 

dem på allvar (Arnér, 2006). Hon poängterar dock att reellt inflytande inte handlar om att barnen 

hela tiden ska få som de vill, utan att barnen ska få ta del av de demokratiska värden som ska prägla 

förskolan och att de ska känna att de kan uttrycka sin mening och bli respekterade för den (Arnér 

refererad i Cervin, 2009). 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) och Johannesen & Sandvik (2009) poängterar även de att delaktighet 

och inflytande inte handlar om att barnen ska lämnas helt fritt att bestämma och göra precis som de 

vill. Barnen ska däremot bli respekterade och få rättigheten till sitt eget tyckande och tänkande. 

Johannesen & Sandvik (2009) ser det som en gemenskap där alla medverkande respekterar 

varandras åsikter samt tänkande och tar ansvar för varandra. 
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Westlund (2011) nämner i sin studie att det måste finnas en balans i arbetet med barns inflytande, så 

att de inte förväntas ta mer ansvar än vad de känner att de klarar av. Även Ribeus (2014) skriver i 

sin doktorsavhandling att man kan tyda vissa risker med barns inflytande och syftar till att barn kan 

få ta del av allt för mycket ansvar som de inte är redo för. Detta har startat upp en hel del debatter 

kring huruvida barn mår bra av att ha ett alltför stort inflytande. I debattartikeln: Lagom svåra val 

hjälper barn att utvecklas, skriven av Froster (2009-02-18), uttalar sig flera forskare (både läkare, 

hjärnforskare och pykologer) om att de val som barnen ställs inför måste vara lagom svåra. Man 

måste som vuxen lyssna till barnen och ge dem valmöjligheter som de klarar av i just deras ålder 

men samtidigt ska inte barnen bestämma över sin hela vardag. Ribeus (2014) nämner även att i 

arbetet med barns inflytande finns risker att de vuxna stannar vid att endast lyssna på barnen och det 

medför då inga anpassningar i verksamheten efter barnen. 

Frågan om hur inflytandet ska fungera på förskolan kan också vara en viktig fråga att diskutera i sitt 

arbetslag. Det är viktigt att vi ser till barnens förmåga att kunna välja och hjälper dem att få en 

grund för att de ska lära sig prata för sin sak och lära sig uttrycka sina önskningar samtidigt som 

man respektera kamrater och gemensamma regler. 

 

2. 4 Maktförhållanden mellan vuxna och barn 

Westlund skriver i sin studie om ett ständigt återkommande ämne inom forskningen om barns 

delaktighet och inflytande och det handlar om pedagogers maktposition i förskolans vardag och om 

barnens möjlighet till att påverka (Westlund, 2011). Skolverket (2010) betonar problemet med att 

det är de vuxna som har tolkningsföreträde till ordet inflytande, vilket leder vidare till att det är de 

vuxna som har makten att avgöra möjligheterna till att barnen ges inflytande. 

 

Enligt Elisabeth Arnér präglas både förskolan och övriga samhället av tydliga maktförhållanden 

mellan vuxna och barn. Hon menar att de vuxna kan ses som hållare av all kunskap och ska 

förmedla alla de regler som gäller till barnen, vilket ger konsekvensen att barnen då inte känner att 

de har möjlighet till att påverka sin situation (Arnér, 2006, refererad i Cervin, 2009). 

 

Enligt barnens upplevelser så handlar regler i förskolan nästan alltid om saker som man inte får 

göra, vilket också kan bli ett hinder för de tankar och idéer som barnen tar initiativ till att 

förverkliga. Vidare menar författaren att man som pedagog måste tänka runt omkring de invanda 

regler som gäller på förskolan och försöka närma sig ett barnperspektiv. Först då, anses barnet 

kunna få inflytande (Arnér, 2009). 
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Emilson (2008) benämner i sin avhandling att flera tidigare studier har belyst att barnens 

möjligheter till inflytande är direkt beroende av pedagogens förhållningssätt. I förskolor där 

pedagogen varit fast i ett vuxenperspektiv och hade ett starkt grepp om regler och lydnad och 

dessutom ingen kontroll samt använde sig av en låt-gå pedagogik hade barnen en låg grad av 

inflytande. I förskolor där pedagogen istället försökte närma sig ett barnperspektiv och la vikt vid 

att känna in barnen, synliggöra dem och göra dem delaktiga hade barnen högre grad av inflytande 

(Emilson, 2008). 

 

Vuxna är hela tiden i en maktposition i relation till barnen och det är viktigt, anser Johannesson & 

Sandvik (2009), att man är medveten om det för att på så vis kunna påverka så att barnen ges 

möjlighet att få uttrycka sig och bli lyssnad till. Arnér (2006) menar att pedagogerna som arbetat 

lång tid med förskolans uppdrag och med präglingar efter vad samhället kräver av en medmänniska, 

har under tid skapat rutiner, traditioner och förhållningssätt som de ser som en trygghet att luta sig 

mot. Johannesson & Sandvik (2009) anser dock att om barnen ska få möjlighet till delaktighet så 

måste man våga släppa den kontroll, som man som vuxen ofta känner behov av att ha och vara 

öppen mot att upptäcka vilka vägar processerna i mötet med barnen tar. Det handlar om att anta ett 

lyhört förhållningssätt och ta tillvara på det som barnen förmedlar genom det verbala språket, 

kroppsspråket eller genom lek och stillhet. 

 

Arnér (2006) skriver att genom någons rätt till någonting så har någon annan en skyldighet. Hon tar 

barnens rätt till inflytande som ett exempel och menar att genom barnens rätt till inflytande enligt 

läroplanen för förskolan så har pedagogen också en skyldighet till att tillgodose denna barns rätt. 

Hon tillägger att detta innebär att barnen ska få uttrycka sina tankar samt åsikter och på så vis få 

möjlighet till att påverka. 

 

2. 4. 1 Maktrelationer mellan barn 

I sin studie skriver Westlund (2011) om betydelsen av vilka positioner som barn antar i förskolan, 

vilket kan beskrivas som hur barnen förhåller sig i relation till andra, och hur detta påverkar deras 

inflytande. Johansson anser att beroende på hur man som barn ställer sig i position till de andra 

barnen i förskolan, påverkas vilket maktutrymme som ges och därmed påverkar det också barnens 

inflytande (Sheridan m.fl., 2009). Westlund (2011) väljer att belysa de positioner som anses vara 

mest synliga i förskolan, nämligen; samspelande, iakttagande, anpassande och drivande positioner. 

Barns position som samspelande var enligt studien den mest vanliga för barnen att anta och bidrar 
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till att barnen ges lika stort utrymme. Medan iakttagande, anpassande och drivande positioner 

bidrog till att barnens utrymme blev ojämlika (Sheridan m.fl., 2009). Barn som antar en iakttagande 

eller anpassande position ses som mer passiv och följer andra medan barn som antar en drivande 

position tar mer initiativ och får med sig de andra barnen och har ett större handlingsutrymme samt 

inflytande (Westlund, 2011). Ryan (2005) skriver i sin studie om hur pedagoger är med och 

påverkar barns inflytande samt maktförhållanden mellan barnen, även om pedagogerna själva vill ta 

avstånd från just ordet maktförhållanden som de anser har en negativ klang. Ryan menar dock att 

eftersom dessa maktförhållanden ständigt pågår i förskolan, så måste pedagogerna vara mer 

delaktiga i barnens aktiva val. Det är därför viktigt att man som pedagog ökar barnens förståelse för 

vilka effekter som deras handlingar för med sig (Ryan refererad i Westlund, 2011). Johannesen & 

Sandvik (2009) skriver att diskussioner kring barns delaktighet och inflytande ofta syftar på det 

enskilda barnets rätt och genom att tillgodose barnets rätt till delaktighet och inflytande kan ske på 

så olika sätt att det påverkar resten av barngruppen på ett negativt sätt. Dock tydliggör Sandvik 

(2007) att barns delaktighet och inflytande inte handlar om att det enskilda barnet ska få precis som 

det vill, utan att de uttryck som barnen förmedlar ingår i en gemenskap med andra barn och vuxna. 

 

Genom att skriva om maktförhållanden i förskolan vill jag visa på betydelsen av att vara medveten 

om sin maktposition och hur den påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Maktpositioner är inte enbart synligt hos den vuxne utan är även något man kan se i barngruppen. 

Jag vill uppmärksamma dessa maktpositioner för att visa på ansvaret hos pedagogen, som då måste 

vara lyhörd för barnens handlingar och hur de påverkar resten av barngruppen. Ansvaret ligger hos 

pedagogen för att göra barnen medvetna kring de konsekvenser som deras handlande för med sig. 

Det är viktigt att man hjälper barnen att förstå demokratiska värderingar och att de känner en 

gemenskap med gruppen. Det kan vara en fin balans mellan att få inflytande och kunna vara med 

och bestämma samtidigt som man ska respektera varandra inom gruppen. 

 

 

 

2. 5 Åldershomogent eller åldersblandat? 

Sundell (1995) menar att åldersblandade barngrupper är något som syns nästan enbart i Sverige och 

är ovanligt utanför Norden. Hur barngrupperna sett ut har skiftat genom åren. Inspirationen till 

åldersindelade barngrupper kom från Arnold Gesell och Charlotte Bühlers teorier som kom under 

1920- och 1930-talen. Syftet då var att man på bästa möjliga sätt skulle kunna tillgodose varje 
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enskilt barn på just deras utvecklingsnivå. De första grupperna var dock inte helt åldershomogena 

utan bestod av barn med två års skillnad i varje grupp. 

Dessa ålderssammansättningar blev dominerande ända fram till barnstugeutredningen som kom 

1972. Därefter ökade åldersspridningen i barngrupperna och när en undersökning utfördes 1993 

kunde man se att endast 6 procent av barnen gick i åldershomogena grupper. Man kunde ändå se att 

de blandade åldersgruppernas åldersspann började minska från och med mitten av 1980-talet. Nu 

började man istället införa mer åldershomogent sammansatta barngrupper där det var endast ett års 

åldersskillnad i varje grupp. Sundell (1995) menar att om förskolorna fortsätter att öka med 

åldershomogena barngrupper kommer kanske de utvidgade syskongrupperna, som innan varit så 

dominant, att vara begränsade till små förskolor med få avdelningar och på landsbygden. 

Så vilken ålderssammansättning är egentligen mest främjande för barnen? Sundell (1995) skriver att 

de första utredningar som gjordes kring åldersblandade barngrupper aldrig jämfördes med en annan 

typ av ålderssammansättning och därför inte hade några klara bevis på om barnen bäst främjades 

med blandade åldrar eller åldershomogena grupper. Därför menar Sundell (1995) på att det krävs 

mer jämförelsestudier för att kunna få fram ett trovärdigt resultat. 

I sin bok skriver Lagrell (1991) om förskolan Solrosen, som sedan 1985 arbetat med 

åldershomogena barngrupper. Önskan om att arbeta med åldershomogena grupper uppstod då 

pedagogerna insett att barnen inte fick den stimulering som de behövde. De menar att varje ålder 

har olika behov och har rätt att få mötas på sin egen utvecklingsnivå. Planeringen av verksamheten 

ansågs bli lättare med åldersindelade grupper eftersom barnen i samma åldrar hade många 

gemensamma behov. Pedagogerna ansåg att det krävdes mer tid för planeringen när man arbetade 

med åldersblandade grupper och att det var svårt att hitta den tiden, därför blev den pedagogiska 

verksamheten lidande och pedagogerna kände att de inte räckte till (Lagrell, 1991).   

I denna studie har jag fokuserat på förskollärarnas arbete med barns delaktighet och inflytande på 

en åldershomogen förskolas arbete. Därför vill jag visa på hur tidigare litteratur skrivit om 

åldershomogena grupper och hur dessa grupper påverkat arbetet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå till större del efter Reggio Emilia- filosofin då förskolan där jag utfört min 

studie har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och jag kan då koppla ihop mitt insamlade material 

med teori på ett tydligare sätt. Jag kommer även att stödja mig i Vygotskijs sociokulturella teori, 

som Reggio Emilia också inspirerats ifrån. Trost (2010) menar att det forskningsmaterialet som vi 

samlar in först blir intressant när man kopplar det till teoretiska perspektiv. 

 

3. 1 Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev Vygotskij (1896 - 1934) och hans sociokulturella teori kan vi se har haft stor betydelse de 

senaste åren för tankarna i den nuvarande förskolans läroplan och förskolans struktur. Istället för att 

se utveckling och lärande som en process som endast sker individuellt, ansåg Vygotskij att 

utveckling och lärande sker i sociala interaktioner med omgivningen (Kroksmark, 2011). Man 

påverkas till största del av den kultur och de sociala sammanhang som man vistas i och inte enbart 

av de biologiska förutsättningarna. Därför ansåg även Vygotskij att den personliga utvecklingen 

aldrig har något slut. Eftersom de kulturella redskapen som hjälper till att forma människan är i 

ständig utveckling och förändring, så är det oundvikligt att även människan utvecklas och förändras 

(Säljö, 2014). 

Vygotskij intresserade sig speciellt mycket kring vad barnet klarar av själv och vad barnet har 

potential till att klara i samspel med någon som har större kunskap. Denna mellanskillnad 

benämnde Vygotskij som den proximala utvecklingszonen. Individen med större kompetens blir en 

vägledare för barnet och Vygotskij menade att; Det barnet klarar av tillsammans med andra idag, 

kan barnet göra helt själv på egen hand imorgon (Kroksmark, 2011). 

 

3. 2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Reggio Emilia beskrivs som ett förhållningssätt man, som pedagog, kan inspireras utav snarare än 

en pedagogisk metod som man ska följa helt och fast. Filosofin har sina rötter i ett demokratiskt sätt 
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att se på människan och menar att kommunikationen med andra är nyckeln till att utvecklas 

(Jonstoij & Tolgraben, 2001). Målet är att barnen ska få utveckla alla sina hundra språk och förena 

dem, då Malaguzzi menar på att ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” (Gedin & 

Sjöblom 1995). De hundra språken representerar de olika uttryckssätt som barn använder sig av för 

att förstå och tolka sig själva och omvärlden. Genom att få använda så många av dessa uttryckssätt 

som möjligt så utvecklar barnen sin identitet och skapar en tro på sin egen förmåga (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). 

En grundläggande tanke hos Loris Malaguzzi (1994) är att pedagogiken i sig är ständigt föränderlig. 

Pedagogiken ska hela tiden hämta sin inspiration och arbetskraft från barnen som är i ständig 

utveckling och förändring tillsammans med sin omvärld. 

Precis som med pedagogiken, så menade Loris Malaguzzi att även miljön ska vara föränderlig och 

spegla barnens intressen och skapande processer. Man brukar i Reggio Emilia tala om miljön som 

den tredje pedagogen. Tanken är att skapa en miljö som väcker fantasin hos barnen och inspirerar 

till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Miljön ska även öppna barnens alla sinnen på ett 

sätt som är utmanande och komplext (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

I Reggio Emilia pratar man även mycket om att synliggöra. Detta görs med den pedagogiska 

dokumentationen. Det man strävar efter är att synliggöra det egna arbetet för barnen och 

pedagogerna men även för föräldrar, myndigheterna och för politikerna. Genom att synliggöra 

barnen och deras processer, så får de uppleva att det de gör och säger är viktigt att ta tillvara på. 

Den pedagogiska dokumentationen ska även funka som ett viktigt hjälpmedel i att utveckla den 

pedagogiska verksamheten. När man lär sig att dokumentera så betyder det även att man lär sig hur 

man ska dokumentera. Det betonas att man som pedagog inte kan dokumentera allt, därför måste 

man träna på att uppmärksamma det som känns viktigast att dokumentera (Gedin & Sjöblom, 

1995). 

3. 2. 1 Barnsyn 

För att man som vuxen ska kunna lära känna och förstå barnet så måste man, enligt Loris 

Malaguzzi, lära känna deras värld genom att synliggöra den. Han menade att man måste få syn på 

barnet i den samtid som det lever i nu och inte vara fast i gamla tankesätt om hur ett barn ska vara. 

Hur man tänker om barnet och dess förmåga påverkar vad de kan och vad de gör. För om man inte 

tror på att barnet kan, så kommer konsekvensen bli att man inte heller utmanar barnen på rätt sätt 

för att stimulera dem vidare i deras utveckling. Därför krävs det att man som pedagog är lyhörd och 

ständigt reflekterande över sin roll och barnens kunskapsprocesser (M. Gedin & Y. Sjöblom, 1995). 

I Reggio Emilia pratar man ofta om ”det rika barnet”, som ses som kompetent, med medfödda 
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förmågor och som föds med en önskan att utforska, undersöka och lära. Varje barn ses som en unik 

individ som själv är huvudpersonen i sin egen utveckling och sitt lärande och som skapar sin egen 

kunskap i samspel med andra i sin omgivning. Det rika barnet behöver den vuxna som en 

medresenär i sin utvecklingsprocess. Genom att den vuxne utforskar världen tillsammans med 

barnet och att de sedan reflekterar tillsammans genom diskussioner utvecklas barnets tankar vidare. 

Loris Malaguzzi ansåg att det pedagogiska arbetet ska byggas upp kring samspelet mellan barnet 

och pedagogen. Pedagogen ska ha som mål att hjälpa barnet utveckla en stark självkänsla och 

därmed få barnet att känna stark stolthet i att kunna (Gedin & Sjöblom, 1995, Jonstoij & Tolgraven, 

2001). 

Att använda mig av Reggio Emilia filosofin kändes självklart då förskolan som jag ska utföra 

studien på har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Genom att fördjupa mig inom Reggio Emilia 

så hjälper det även mig i att tolka och förstå det som förskollärarna berättar för mig under 

intervjuerna om deras arbete med barns delaktighet och inflytande. 
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4. Kvalitativ Metod 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa för mitt val av metod och hur jag har gått tillväga för 

att få svar på mina frågeställningar genom att följa vissa etiska ställningstaganden. 

 

4. 1 Intervju som metod   
 
Innan man ska samla in information genom frågor, måste man fundera kring två aspekter; 

Standardisering – vilket menas med i vilken utsträckning som intervjuerna utförs på samma sätt och 

Strukturering – vilket syftar till hur öppna frågorna ska vara för egen tolkning (Patel & Davidson, 

1994). För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utföra s.k. halvstrukturerade intervjuer. 

Med det menas att frågorna redan innan intervjuerna är fastställda men att frågorna har en öppen 

formulering. Jag har valt denna typ av frågor för att bjuda upp förskollärarna till egna tolkningar 

och öppna upp möjligheten till följdfrågor. Jag har hållit intervjuer med fyra olika förskollärare och 

även förskolechefen på en åldershomogen förskola i mellansverige.  Tanken var från början att 

utföra både observationer och intervjuer för att få en större helhetssyn på hur förskollärarna tänkte 

kring arbetet med barns delaktighet och inflytande samt hur det konkreta arbetet såg ut i 

verksamheten. Jag fick dock tänka om på grund av tidsbrist och har valt därefter att fokusera på 

förskollärarnas perspektiv på arbetet genom intervjuer. Vetenskapsrådet (2011) skriver att man när 

man vill undersöka någonting bör det kunna visas att man med den metod har valt kan få fram ett 

resultat som besvarar de frågor man har ställt. I och med att jag i denna studie fokuserar på 

förskollärarnas syn på arbetet så är intervjuer med förskollärarna den metod som jag anser är bäst 

för att få svar på mina frågeställningar. 

 

4. 2 Urval 

Jag har valt att utföra min studie på en åldershomogen förskola som jag tidigare har haft kontakt 

med. Detta eftersom jag redan innan fått en inblick i pedagogernas arbete med barns delaktighet och 

inflytande. Därefter blev jag intresserad av att gå in på djupet och undersöka hur pedagogerna 

tänkte kring arbetet och vad deras ambitioner är med arbetet. Förskolan består av fem avdelningar 

med åldershomogena barngrupper. På varje avdelning går mellan 17-23 barn med 3-4 förskollärare.  



14 

 

I valet av förskola påverkades jag även av, vad Bryman (2008) kallar bekvämlighetsurvalet. Med 

det menas att man väljer platsen för forskningen med utgångspunkt i två faktorer; hur nära 

förskolan är till där man befinner sig och den redan innan formade bekantskapen till denna förskola. 

I och med att jag haft kontakt med förskolan tidigare så är jag bekant med förskollärarna. På så vis 

hoppades jag att pedagogerna skulle känna sig trygga och bekväma i att bli intervjuade. 

 

4. 3 Genomförande 
 
Jag kontaktade förskolan så fort jag hade valt att inrikta mig mot åldershomogena förskolors arbete 

med barns delaktighet och inflytande och informerade om att jag var intresserad av att utföra min 

studie på just deras förskola. Jag möttes av entusiastiska och nyfikna pedagoger som visade stor 

glädje i att få dela med sig av just deras sätt att tänka och arbeta. När jag hade fastställt syfte och 

vilken typ av frågor jag tänkte använda mig av i intervjuerna, skrev jag ut ett informationsblad till 

pedagogerna (bilaga 1). Där berättade jag temat på forskningen, om min motivering till att skriva 

om just barns delaktighet och inflytande, hur intervjuerna skulle gå till samt vad som händer med 

det insamlade materialet efter att examensarbetet blivit godkänt. Frågorna skrev jag längst ner på 

papperet för att pedagogerna skulle få en chans att tänka efter innan intervjun och samtala 

tillsammans i arbetslaget. Jag lämnade mitt telefonnummer samt min e-mailadress för att de skulle 

kunna höra av sig till mig om de var intresserade av att delta och vilken tid som skulle passa dem 

bäst. Respondenterna gav mig ett muntligt medgivande att vara med i studien och jag var även noga 

med att få ett ytterligare samtycke innan intervjuerna började. 

Intervjuerna skedde enskilt i ett avskilt rum, där man skulle kunna diskutera utan att bli störda. 

Trost (2011) menar att ingen åhörare ska finnas med i rummet och att rummet ska vara så ostört 

som möjligt, då sådant kan störa intervjun och påverka de svar som ges. Innan intervjuerna började 

frågade jag pedagogerna om det fanns några funderingar kring frågorna eller arbetet, för att försäkra 

mig om att de kände sig säkra i att delta i min studie. Två av pedagogerna ville ha ett förtydligande i 

vissa av frågorna och jag berättade då vad jag menade. En av pedagogerna hade med ett underlag, 

där hon redan innan intervjun skrivit ner kortfattade svar på frågorna. I mina intervjuer valde jag att 

använda både ljudinspelare och anteckningar för att kunna få med allt som sades. Dock märkte jag 

snabbt under min första intervju att det blev en distraktion att skriva anteckningar under intervjun 

och jag valde därför att bara fortsätta med ljudinspelning på resterande intervjuer för att lättare 

kunna fånga upp det som respondenten berättade om och ställa följdfrågor. Jag undvek att vara 

alldeles för snabb med att ställa följdfrågorna, för att respondenten skulle få hinna tänka och prata 

färdigt utan att känna stress. Trost (2011) betonar att man som intervjuare inte ska vara alltför snabb 
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med att ställa nya frågor då det kan störa respondentens tankegång och då störa intervjun. Som 

intervjuare ska man observera respondenten och på så vis läsa av när hen har svarat färdigt eller är 

eftertänksam. 

4. 4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det resultatet man har fått fram är tillförlitligt medan validitet innebär 

huruvida det man har undersökt stämmer överens med syftet. Reliabilitet kan bli svårare att bevisa 

vid kvalitativa intervjuer, menar Trost (2011), då människor är i en ständig process och att det sker 

förändringar är därför oundvikligt. Då jag var ute efter varje förskollärares perspektiv på arbetet 

med barns delaktighet och inflytande, så kändes det självklart för mig att jag skulle få olika svar.  

Trost (2011) tar även upp att människor i samspel kan påverka varandra beroende av vad man har 

för relation sen innan. Då jag tidigare haft kontakt med förskolan så uppfattade jag respondenterna 

som bekväma med att svara på mina frågor.  Att jag kände respondenterna sen innan kan även ha 

påverkat mina frågor samt hur respondenterna svarade, då jag redan fått inblick i deras verksamhet 

och hur de arbetar. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har jag använt mig av samma 

frågor till samtliga respondenter och även försökt att vara så objektiv som möjligt i tolkningen av 

svaren. Då jag spelade in intervjuerna med mobilen så kunde jag även lyssna på intervjuerna flera 

gånger för att transkriberingen skulle bli så tillförlitlig som möjligt. 

Eftersom mitt syfte var att undersöka hur förskollärarna på en homogen förskola arbetar för att barn 

ska göras delaktiga och få inflytande, så anser jag att jag har hög validitet. Genom intervjuer med 

förskollärarna samt förskolechefen fick jag ta del av deras sätt att se på samt tänka kring arbetet. 

 

4. 5 Etiska hänsynstaganden 

När man utför en undersökning är det viktigt att man tänker på 4 olika huvudkrav som man måste ta 

hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet 

Jag hörde av mig till både pedagoger och förskolechef innan för att se om de var intresserade av att 

vara medverkande i min studie. När jag hade fått klartecken från alla som var tillfrågade skrev jag 

ut ett informationsblad där jag skrev vad syftet med min studie var, hur intervjuerna kommer att gå 

till och vad som händer med det insamlade materialet efter att arbetet blivit godkänt. 
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Samtyckeskravet 

Jag var noga med att få ett tydligt medgivande till att delta i min studie muntligt. Jag frågade även 

före varje intervju för att försäkra mig om att alla medverkande kände sig säkra på sitt deltagande. 

Jag tydliggjorde även att intervjuerna är helt frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur om de 

skulle önska det. 

Konfidentialitetskravet 

Jag berättade för samtliga som deltog i studien att deras medverkan är konfidentiell. Varje 

medverkandes namn kommer att skyddas med så kallade kodnycklar, vilket innebär att de personer 

som deltagit i studien har fått andra benämningar (Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet 

Detta tar jag hänsyn till genom att de intervjuer som jag utfört kommer endast att användas när jag 

transkriberar intervjuerna och analyserar resultatet. Därefter kommer det insamlade materialet att 

raderas samt förstöras. 
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5. Resultat och analys 

Jag kommer under detta kapitel redovisa vad som framkommit under intervjuerna och koppla det 

till teori och tidigare litteratur. Resultatet kommer att delas in i mina frågeställningar för denna 

studie, för att tydliggöra hur varje frågeställning har besvarats. 

Jag kommer att kalla de olika förskollärarna för F1, F2, F3 och F4. Förskolechefen kommer att 

benämnas med sin riktiga titel. 

 

5. 1 Hur skapar förskollärarna på åldershomogena förskolan 
förutsättningar för barns delaktighet och inflytande? 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa för hur förskollärarna arbetar för att skapa 

förutsättningar för barns delaktighet och inflytande, vilket besvarar min första frågeställning. 

Resultatet under denna rubrik kommer även delas in i underrubriker för att tydliggöra 

förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande i verksamhetens olika delar. 

 

5. 1. 1 Barnens delaktighet och inflytande i utformandet av 
verksamheten 

Samtliga förskollärare beskriver sitt arbetssätt som öppet och föränderligt. Det är barnens 

nyfikenhet och funderingar som ska styra i vilken riktning som arbetet ska fortgå. F2 berättar att de 

startat upp ett språkprojekt tillsammans med barnen för åtta veckor sedan, där de delar in sig i olika 

grupper för olika aktiviteter. Visserligen så har arbetet lite givna ramar berättar hon, men barnen får 

själva välja i vilken grupp och aktivitet de vill delta i. Detta kan man dra paralleller till vad Arnér 

(2009) liknar med barns delaktighet, där barnen får delta i aktiviteter som redan innan är bestämda 

och alltså skiljer detta från ett rikligt inflytande. F2 menar dock att det är barnens intressen som 

öppnat upp för aktiviteterna och att barnen hela tiden får utgå från vad de känner lust för just i 

stunden. F2 berättar också att genom att barnet iakttar sina kamrater så kan en nyfikenhet och ett 

intresse uppstå, som sedan leder till att iakttagaren vill försöka själv. De lockar och inspirerar 

varandra och genom att de deltar i aktiviteterna tillsammans så kan de barn, som är längre komna i 

t.ex. skrivning, hjälpa och hinta de barn som kanske provar detta för första gången. Detta hjälper 

barnen till att kunna göra det själva nästa gång de provar. Detta kan man likna vid vad Lev 

Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, vilket kan beskrivas som den zonen mellan vad 

ett barn klarar av på egen hand och vad barnet klarar av i samspel med någon som har större 

kompetens (Kroksmark, 2011). 
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F4 berättar att de i arbetslaget börjat ett temaarbete med ”Babblarna”, sex figurer med olika färg 

och mönster. Arbetet öppnades upp när pedagogerna hört ettåringarna prata ofta om just dessa 

figurer. I Reggio Emilia vill man att temaarbeten ska öppna upp barnens lust för utforskning och att 

lösa problem, därför ska arbetet finna sin utgångspunkt i det som barnen har ett genuint intresse för 

och nyfikenhet kring (Gedin & Sjöblom, 2009). F4 berättar att de spunnit vidare på barnens 

nyfikenhet kring Babblarna genom att de tillsammans med barnen gjort lerfigurer av de olika 

karaktärerna. Förskolläraren berättar vidare att barnen ofta brukade peka på figurerna som de gjort 

tillsammans och benämna de olika färgerna. Detta ledde pedagogerna till att använda de olika 

karaktärerna för att symbolisera de olika färgerna på duplo bitarna, vilket sorterades enligt färg. På 

lådorna sattes den karaktär som hade samma färg som bitarna och barnen använder nu 

karaktärernas namn för att benämna en viss färg. 

 

... på dom blåa, så har vi ju Doddo då, som den blåa figuren heter. Så dom säger det 

”Doddo färg (F4, 15/4 – 2015). 

 

Pedagogen berättar att de tillsammans med barnen kan sätta på videoklipp med Babblarna då 

barnen uttrycker en önskan för det och att de även tagit hem musiken, då de upptäckt att barnen 

gillar att dansa till den. Pedagogerna lägger alltså vikt vid att lyssna in barnen och ta tillvara på 

deras egna initiativ till lek och aktivitet. 

 

F3 syftar till de fasta vardagsrutinerna som finns på förskolan och menar att man måste finna en 

balans i att låta barnen få delaktighet samt inflytande och ändå till viss del tänka på de fasta 

rutinerna. Detta är speciellt viktigt när det handlar om de yngre barnen menar hon, eftersom de 

oftast inte kan vänta med maten eller vilan för att kunna orka med resten av dagen på förskolan. 

Hon tillägger att man så mycket som möjligt ändå ska vara flexibel med de fasta rutinerna för att 

barnen ska känna att deras röster blir hörda och att de kan påverka sin situation. 

 

5. 1. 2 Barnens delaktighet och inflytande i den pedagogiska miljön 

Miljön beskrivs av de flesta förskollärarna som den del av verksamheten där barnen både har och 

tar mest inflytande i. En grundläggande tanke hos förskollärarna är att miljön ska underlätta för bar-

nens delaktighet och inflytande genom att all material ska finnas lättillgängligt för barnen. De mil-

jöer som barnen vistas på ska vara anpassade till just deras ålder. Genom att de arbetar för att skapa 
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miljöer som är anpassade efter barnen, anser förskollärarna att barnens förutsättningar för barns del-

aktighet och inflytande blir mycket bättre. Förskollärarna anser att detta har blivit möjligt då de ar-

betar helt åldershomogent. F3 menar på att, till skillnad från när man jobbade med åldrarna 1-5, så 

behöver man nu inte som förskollärare neka barnen till någonting som de tar initiativ till. Detta ef-

tersom att allt material som befinner sig på avdelningarna är till för respektive åldersgrupp och de-

ras kapacitet. F3 anser att man ofta i 1-5 årsgrupper har varit tvungna att neka barnen saker på 

grund av säkerhetsskäl för de yngre, då vissa rum kunde innehålla små material (t.ex. smålego, ku-

lor, spelpjäser mm) som småbarnen sedan kunde stoppa i munnen och sätta i halsen. Hon tydliggör 

dock att det fortfarande finns vissa material som kan vara farliga för barnen på deras avdelning, 

t.ex. saxar, som ännu kan vara svårt för de riktigt små att hantera. Dessa material är placerade högre 

upp men står synligt för barnen, så att de vet var de finns och kan be om dem när lusten faller in. 

 

En miljö där materialet står tillgängligt för barnen underlättar även för dem i deras skapande proces-

ser, menar förskolechefen och berättar vidare att hon tycker att man ibland begär för mycket som 

förskollärare av ett barn i en miljö där materialen står utanför barnens räckvidd. Inte bara genom att 

barnen måste be en förskollärare om hjälp när de vill ta ner någonting men även genom att barnen 

förväntas veta redan innan processen börjat vad som behövs för att förverkliga deras idé. 

   

Hur kan jag begära utav barnet ”kan du berätta för mig vilket material den behöver?” in-

nan den är i skapande och därför måste vi ha pedagogiska miljöer som gör att det finns 

här (Förskolechefen, 15/4 – 2015). 

 

Man kan se det så att barnen måste få möjlighet att vara ett med den skapande processen och kunna 

skapa sitt alster allt eftersom, då de flesta idéer inspireras av själva processen i sig. 

 

Miljöerna på de olika avdelningarna ska utöver att vara anpassade till barnens ålder, även ta sin ut-

gångspunkt i barnens intresse och nyfikenhet förklarar förskollärarna. I och med att miljöerna är an-

passade efter barnens ålder, så betyder det också att barngrupperna byter avdelning varje höst. Där-

med startar en process om att göra ändringar i miljön för att spegla den barngrupp som befinner sig 

där just då. Samtliga förskollärare berättar att kartläggningen som utförs i början av varje höst an-

vänds som ett hjälpmedel för att upptäcka var barnen befinner sig just då och vad de har för intres-

sen. Mycket kan hända under en sommar, menar F3 och tillägger; ”det kan ha poppat massa nya 

tankar och idéer hos barnen märker man..”. Som ett exempel berättar hon att tvååringarna hade vi-

sat stort intresse för olika estetiska ämnen och de valde därför att skapa ett större utrymme för en 

ateljé där rum skulle finnas för att måla, bygga med lera mm. F1 poängterar dock att de inte är ute 
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efter att rasera en hel miljö direkt när de flyttar in. Grunden ska fortfarande finnas där då miljöerna 

är anpassade efter åldern på barnen men att man gör små justeringar utefter barnens intressen och 

behov. 

 

Förskolechefen understryker att tanken med miljöerna är att de ska vara så ofärdiga som möjligt, för 

att inspirera barnen och skapa lust till att vara kreativa och göra någonting med dem. F2 berättar att 

genom den ofärdiga miljön som de strävar efter att skapa, så kan barnen mycket lättare ändra rum-

men för att passa den lek som de utövar just nu. Bjerneby Häll & Hed Larsson (2013) har i sin på-

gående forskning sett tendenser till att barn mycket hellre vistas i miljöer som inte är allt för tillrät-

talagda och har möjligheter för förändring (Bjerneby Häll & Larsson refererade i Richter, 2013).  

Detta bekräftar det som förskollärarna har sett även hos dem, berättar F2 och menar att de ser ”barn 

som äger sin avdelning”. Hon förklarar att barnen tar plats samt initiativ till att vilja påverka miljö-

erna på avdelningarna. 

 

F1 menar att processen i att förändra miljön aldrig har ett slut, utan den fortlöper under hela året. 

Hon säger; ”Man känner ju inte efter att man har förändrat på hösten, så ska det va så hela termi-

nen, utan det är ju hela tiden en föränderlig miljö och det tycker vi är jätteviktigt hos oss” (F1, 15/4 

– 15). Det man kan se är då att pedagogerna lägger stor vikt vid att miljöerna ska kunna vara så för-

änderliga som möjligt och följa barnens intresse i lek och skapande. Detta är även en grundläggande 

tanke hos Reggio Emilia filosofin som menar att miljön ska ständigt vara föränderlig och ta sin ut-

gångspunkt från barnen och det de visar intresse för (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

 

5. 1. 3 Pedagogens förhållningssätt 

F3 och F4 berättar att de upplevt bytet från 1-5 grupper till åldershomogena grupper som en enbart 

positiv verkan för arbetet med barns delaktighet och inflytande. De tillägger att man nu kan se det 

enskilda barnet tydligare eftersom de upplever att det är lättare när barnen är i en åldershomogen 

grupp. Detta eftersom barnen befinner sig i ungefär samma utvecklingsfas. På så vis kan de lättare 

fånga upp vad det är barnet känner nyfikenhet kring och vill arbeta vidare med. 

F1 beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande som följande; 

För det första så tycker jag det är ett otroligt viktigt ämne, barns delaktighet och 

inflytande och jag tycker vi lägger stor vikt vid det i vår verksamhet. Barnen får ta stor 

plats och att det är deras nyfikenhet och intresse som styr vår verksamhet och för mig 

innebär det att barnen har delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan (F1, 15/4 

– 2015). 
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F1 anser att det viktigaste som man bör tänka på i arbetet med barns delaktighet och inflytande är 

att reflektera kring sitt förhållningssätt. Hon menar att när de som förskollärare har en genuin tro på 

barnen att de är kompetenta, så utvecklar barnen i sin tur en tro på sin egen förmåga och vågar då ta 

mer plats och ta ansvar. F1 anser att barnen har delaktighet och inflytande då det är deras 

nyfikenhet samt intressen som ligger till grund för verksamhetens innehåll. 

 

Förskollärarna menar att det är pedagogens förhållningssätt som är avgörande i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande. Förskolechefen anser att man bör vara lyhörd som pedagog och ha ett 

nyfiket samt medforskande förhållningssätt för att på så vis kunna förstå vad det är barnen är ute 

efter. Man måste få kunskap kring vilket proximal barnen befinner sig för att på så vis nå den 

proximala utvecklingszonen hos varje barn. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp 

ur Vygotskijs sociokulturella teori och syftar till skillnaden på vad barnet klarar på egen hand och i 

samspel med någon som är mer insatt i ämnet (Kroksmark, 2011). 

 

Förskollärarna lägger stor vikt vid att vara medresenär tillsammans med barnen och ge dem 

utrymme till att få utforska miljön och leken, dock får man inte tappa sitt ledarskap menar F1, F3 

och förskolechefen. F3 tillägger att om allt är helt fritt så kan barnen uppleva det som förvirrande i 

att inte veta vad som förväntas av dem och känna ett allt för stort ansvar som de inte är redo för än. 

Därför är det viktigt att man i den tillåtande miljön fortfarande är en ledare, då barnen kan känna 

trygghet i att ha lite struktur att förhålla sig till. 

 

5. 1. 4 Barnsyn 

Det var länge sen jag har förstått att barnets kapacitet är större än vad vi kanske anar och 

trott och det har jag försökt fånga i många olika delar och den ställning jag tog i den här 

förskolan var ju att försöka jobba med åldershomogent (Förskolechefen, 15/4 – 2015). 

 

F3 och F4 berättar att de kunde tidigare uppleva (när de arbetade i blandade åldrar) att det minsta 

barnet ofta hamnade på höften och glömdes lätt bort. Därmed fick de inte möjlighet till att utforska 

och lära. Samtliga förskollärare upplever nu att de kan se barnen på ett helt annat sätt och 

förskollärarna syftar då till ”det rika barnet”, som Reggio Emilia filosofin förespråkar. Med ”det 

rika barnet” menas att barnet ses som kompetent med redan medfödda förmågor och en nyfikenhet 

till att utforska, undersöka och lära (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
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5. 1. 5 Den pedagogiska dokumentationen som verktyg 

Den pedagogiska dokumentationen beskrevs av förskollärarna som ett avgörande verktyg i arbetet 

med barns delaktighet och inflytande. 

 

När vi arbetar med pedagogisk dokumentation så får vi ju syn på vad 

barnen är intresserade av och det är det som vi sedan reflekterar kring 

och arbetar vidare med. Det är då vi får se vilka projekt vi ska jobbare 

vidare med eller vilka miljöer vi ska förändra tillsammans med barnen 

(F1, 15/4 – 2015). 

 

De berättar att genom dokumentationen får de större kunskap om vad barnen är intresserade av och 

vart de befinner sig i sin utveckling och kan därefter bättre anpassa verksamheten efter barnen. På 

så vis blir barnen delaktiga och får inflytande. Förskollärarna använder sig av flera olika metoder 

för att dokumentera, som exempelvis; observationer, fota, filma och samtala med barnen. F1 säger 

att de ofta använder sig av Ipaden för att filma barnen. De är då närvarande med barnen i deras 

lekar och livsvärldar i förskolan och dokumenterar det som sker. Filmerna tar de sedan med sig till 

gemensamma reflektionstillfällen för att synliggöra hur barnens delaktighet och inflytande har fått 

utrymme i färdiga projekt och aktiviteter. De kommer sedan tillsammans i arbetslaget fram till vilka 

förändringar som ska göras i verksamheten för att även förbättra barnens delaktighet och inflytande. 

Hon tillägger att barnen är med i reflektionen på så vis att de tittar på dokumentationen tillsammans 

och diskuterar med barnen. Den bildliga dokumentationen skrivs även ut och sätts upp på 

avdelningen i barnens ögonhöjd för att de även ska kunna diskutera med varandra i barngruppen. 

F1 menar att i barnens dialoger med varandra kan man som pedagog fånga upp ännu mer av 

barnens reflektioner och att man därför ibland bör ta ett steg tillbaka och bara lyssna. 

 

F2 berättar att de använder sig mycket av samtal, då barnen är fem år och har hunnit skaffa sig ett 

rikligt ordförråd. Därför tar de också vara på detta genom att diskutera med barnen vad de anser är 

delaktighet och inflytande och vad de skulle vilja påverka mer i förskolan. 
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5. 2 Hur upplever förskollärarna att förutsättningarna skiljer 
sig beroende på barnens ålder? 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa för hur förskollärarna upplevde att förutsättningarna 

för arbetet med barns delaktighet och inflytande skiljer sig beroende på barnens ålder, vilket 

besvarar min andra frågeställning. 

 

När jag frågade F3 om hon upplevde några skillnader på vilka valmöjligheter man kan ge barnen 

beroende på deras ålder fick jag följande svar; 

 

Egentligen inte, alltså de har lika stora valmöjligheter kan jag tycka. För 

det är valmöjligheter just där som de befinner sig, särskilt som man 

jobbar nu med åldershomogena grupper, att de har lika mycket val som 

en femåring, så ser jag (F3 15/4 – 2015). 

 

F3 menar att hela konceptet med åldershomogena grupper har medfört att förutsättningar för barns 

delaktighet och inflytande har förbättrats för varje åldersgrupp. Hon menar att de små barnen har 

lika mycket valmöjligheter som de äldre barnen då dessa valmöjligheter ges utifrån barnens behov 

och kapacitet. F1 tar upp det verbala språket som en bidragande faktor och menar att eftersom 

ettåringarna inte utvecklat ett så stort ordförråd ännu så måste man vara ännu mer lyhörd som 

förskollärare och även reflektera kring vad man har för barnsyn. Hon tillägger att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som ännu viktigare för att kunna upptäcka och förstå vad 

ettåringarna vill förmedla med kroppsspråket. ”.där är det ju mer kroppsspråk, det är ju inte lika 

mycket verbalt men man ser så otroligt mycket bara man sätter på sig rätt sorts glasögon” (F1, 

15/4 – 15). Detta syftar Johannesen & Sandvik (2009) till och skriver att om man vill möjliggöra för 

barns delaktighet och inflytande så måste man som vuxen anstränga sig för att förstå vad barnen 

tänker samt tycker. F1 menar dock att man som pedagog har större ansvar med ettåringarna att 

erbjuda dem upplevelser och aktiviteter, så att de får se vilka möjligheter det finns. När barnen blir 

äldre så upplever hon att de gör det mer självständigt eftersom de erbjudits dessa upplevelser hela 

vägen från när de var ett år och vet att de finns. 
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5. 3 Hur kopplar förskollärarna sitt arbetssätt till de 
intentioner som läroplanen förespråkar inom delaktighet 

och inflytande? 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa för hur förskollärarna kopplar sitt arbete till vad 

läroplanen förespråkar inom delaktighet och inflytande, vilket besvarar min tredje frågeställning i 

studien. 

 

Samtliga förskollärare upplever att deras arbete går att relatera till vad läroplanen förespråkar inom 

barns delaktighet och inflytande. Förskolechefen anser att läroplanen kan ses som en start på deras 

arbete då läroplanen tillsynes är inspirerad av Vygotskijs sociokulturella teori. Då även Reggio 

Emilia filosofin (som förskolan arbetar efter) inspirerats av Vygotskij så känner förskolechefen att 

deras arbete är nära kopplat till läroplanen. 

F3 och F4 upplever att läroplanen finns med som en självklar del i verksamheten och att man nu 

känner sig förtrogen med den, på så vis att man kan den så pass bra att man inte ständigt behöver ta 

fram den och se vad som står om barns delaktighet och inflytande. F1, F3 och F4 berättar att varje 

avdelning grundligt reflekterar kring läroplanen varje vår under verksamhetsbeskrivningen och hur 

de har arbetat efter de mål som står. Även om man reflekterar över den pedagogiska 

dokumentationen i både projekt samt verksamheten och kopplar det till vad som står i läroplanen så 

skulle man kunna bli ännu bättre på det, anser F1. Förskolechefen menar att man skulle kunna gå 

ännu djupare i reflektionerna kring läroplanen och dess olika begrepp. Hon beskriver läroplanen 

som väldigt kompakt och att man ibland kan ta ordet värdegrund och vad det betyder för givet. 

Därför är det viktigt att man reflekterar kring vad exempelvis delaktighet och inflytande betyder för 

en själv och vad det kan betyda för en annan. ”När vi kan förhålla oss så himla olika. Att nånstans 

så gör det ju att vi måste resonera om vårt sätt att agera och vårt sätt att förhålla oss och det tror 

jag man behöver göra med läroplanen” (Förskolechefen, 15/4 – 2015). 

 

5. 4 Sammanfattning 

 

Samtliga förskollärare och förskolechefen för förskolan anser att barns delaktighet och inflytande är 

viktigt att reflektera över. Två av förskollärarna betonar även vikten av att man rannsakar sig själv 

och reflekterar kring sitt förhållningssätt och att man även reflekterar tillsammans i sitt arbetslag.  

De upplever att barnen har delaktighet och inflytande då den pedagogiska verksamheten är 

anpassade efter barnens behov, nyfikenhet samt intressen. En förskollärare betonar dock de fasta 

vardagsrutinerna som finns på förskolan och menar att man med de yngsta barnen måste tänka till 
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kring hur de klarar av att vänta med mat och vila. Hen anser dock att man så mycket som möjligt 

ska vara flexibel i de fasta rutinerna för att barnen ska känna att de kan påverka sin vardag. 

Förskollärarna ansåg att eftersom miljön på deras förskola är anpassade till barnens åldrar 

underlättar den för barnens delaktighet och inflytande, eftersom lämpligt material finns tillgängligt 

för barnen att hämta själva. Det som finns på avdelningen är till för de barnen som vistas där. En 

förskollärare poängterade dock att vissa material fortfarande står utanför de yngre barnens räckvidd 

som kan vara farligt för ett yngre barn att använda helt själv, som exempelvis saxar. Dessa material 

står istället synligt för barnen så de kan be om dem och så att en vuxen får sitta med. Så mycket som 

möjligt står alltså allt material i räckvidd för barnen men det finns fortfarande vissa begränsningar 

på grund av säkerhetsskäl för de yngre. 

Förskollärarna använder sig kontinuerligt av den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra 

varje barn, för att på så vis kunna anpassa verksamheten. Exempel på metoder som de använder sig 

av är observationer, foto, filma och samtal. En förskollärare menade på att de ofta försöker 

diskutera med barnen kring deras tolkningar av begreppen delaktighet och inflytande. 

Förskollärarna ansåg att deras arbete går att koppla till vad läroplanen förespråkar inom barns 

delaktighet och inflytande. Två av förskollärarna beskriver att läroplanen finns med som en 

självklar del i verksamheten och att man nu känner sig förtrogen med vad den förespråkar. 

Förskolechefen menar dock att man skulle kunna gå ännu djupare i reflektionen kring läroplanen 

och dess olika begrepp. Hon menar att eftersom man kan tolka begrepp så olika så bör man 

reflektera kring hur man förhåller sig. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på en åldershomogen förskola 

arbetar för att barnen ska bli delaktiga och få inflytande och hur förskollärarna kopplar sitt arbete 

till läroplanen för förskolan. Jag har strävat efter att besvara följande frågeställningar under studien; 

• Hur skapar förskollärarna på åldershomogena förskolan förutsättningar för barns delaktighet 

och inflytande? 

• Hur upplever förskollärarna att förutsättningarna skiljer sig beroende på barnens ålder? 

• Hur kopplar förskollärarna sitt arbete till de intentioner som läroplanen förespråkar inom 

delaktighet och inflytande? 

 Under mina besök på den åldershomogena förskola där min studie har utförts, har jag mötts av 

självständiga, kreativa barn som äger sin avdelning på förskolan. “Barn som äger sin avdelning” är 

ett nytt begrepp för mig, som introducerades under en av mina intervjuer. Som jag tolkar det, 

summerar det mycket av vad läroplanen förespråkar att vi ska eftersträva, nämligen starka individer 

som tror på sin egen förmåga och som vågar att uttrycka sig själva och ta ansvar. 

 

6. 1 Hur skapar förskollärarna på åldershomogena förskolan 
förutsättningar för barns delaktighet och inflytande? 

Även i diskussionsdelen kommer jag att dela upp i samma underrubriker för att tydliggöra 

diskussionen kring förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande i verksamhetens olika 

delar.   

 



27 

 

6. 1. 1 Barns delaktighet och inflytande i utformandet av 

verksamheten 

Förskollärarna beskrev sitt arbetssätt samt miljö som öppet och föränderligt. Att barnen är delaktiga 

och får vara med och påverka utformandet av verksamheten betyder för förskollärarna att de har 

delaktighet och inflytande. Detta menar även Arnér (2006) som skriver att reellt inflytande ska bidra 

till att verksamheten har sin utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter, intressen och initiativ. 

Genom att lyssna in barnen och använda sig av den pedagogiska dokumentationen låter 

förskollärarna barnens behov och intressen styra/påverka planeringen av verksamheten. 

Förskollärarna lyfter att de är medvetna kring begreppen delaktighet och inflytande genom att 

reflektera kring vad begreppen betyder just för dem och hänvisar till läroplanen för förskolan som 

betonar att det är förskollärarna som ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande i 

pedagogernas arbetssätt samt verksamhetens innehåll (Skolverket, 2010). Även i Reggio Emilias 

filosofi är det grundläggande att man hela tiden drar inspiration och drivkraft hos barnen i 

utformningen verksamheten (Gedin & Sjöblom, 1995). 

När förskollärarna talar om barns behov kan man uttolka två olika sorts behov. De som barnen själv 

ger uttryck för och barnens behov utifrån en vuxens perspektiv. Till det senaste alternativet kan till 

exempelvis vila, matsituationer mm tillhöra. En av förskollärarna menade att man måste finna en 

balans mellan barnens önskningar och de fasta vardagsrutinerna. Speciellt när det gäller de yngre då 

de oftast inte kan vänta med maten eller vilan för att kunna orka med resten av dagen på förskolan 

och man tittar då till barnens bästa. Flera forskares (Carlsson; Ingvar; Lagerctranz, 2009) åsikter har 

delats i en artikel som är skriven av journalisten Froster (2009) och de menar att man ska ge barnen 

valmöjligheter utifrån deras ålder men poängterar att barn inte ska få bestämma över hela sin 

vardag. En fundering som uppstår hos mig blir då att vad är det som anses vara lagom för barnen att 

vara med och påverka? Vem är det som bestämmer gränsen för vad barnen klarar av att ta ansvar 

för? Tidigare forskning har snarare visat på att barnen inte får tillräckligt med delaktighet och 

inflytande i planeringen av verksamheten (Se ex. Arnér, 2006; Westlund, 2011). 

 

6. 1. 2 Barns delaktighet och inflytande i utformandet av miljön 

Eftersom förskolan har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt så tedde det sig ganska självklart för 

förskollärarna att miljön har en stor betydelse då man pratar om miljön som den tredje pedagogen. 

Miljön ska vara en inspirationskälla för barnen och uppmuntra till att kommunicera, leka, utforska 

och lära (Gedin & Sjöblom, 1995). Därför kan jag tycka att det är viktigt att man som förskollärare 

reflekterar över vad det är som miljön förmedlar till oss och vad den lockar till, detta gäller 

naturligtvis speciellt barnen. Lockar miljön barnen till att vilja utforska och lära? Likaväl som en 
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miljö kan inspirera barnen, kan miljön även vara hämmande för barnen. De miljöer som inte är 

tillrättalagda för mycket och som är föränderliga, har visats vara de miljöer som barnen mest 

uppskattar att vistas i (Bjerneby Häll & Larsson refererade i Richter, 2013). Eftersom miljön är 

föränderlig så kan barnen på så vis anpassa miljön till den lek som de utövar just då och även ändras 

under lekens gång. Detta var en grundläggande tanke hos förskolechefen och som förskollärarna 

bekräftade under intervjuerna. De menar att precis som arbetssättet så ska även miljön vara 

föränderlig och hela tiden anpassas efter barnens behov och intressen. På så sätt finner barnen 

inspiration och nyfikenhet till att leka och lära. Även här kan man dra paralleller till Reggio Emilias 

filosofi som menar att den pedagogiska miljön ska vara ständigt föränderlig och dra sin inspiration 

från barnens intressen (Gedin & Sjöblom, 1995). 

 

6. 1. 3 Pedagogens förhållningssätt 

Samtliga förskollärare och förskolechefen beskrev pedagogens förhållningssätt som en avgörande 

faktor för hur barnens delaktighet och inflytande får utrymme i verksamheten. Detta kan stärkas av 

flera olika studier (Se ex. Emilsson, 2008; Arnér, 2006; Pramling & Samuelsson, 2003) som menar 

att barns möjligheter till delaktighet och inflytande är direkt kopplat till hur förskolläraren förhåller 

sig till begreppen delaktighet och inflytande men även vad man har för barnsyn. Jag tolkar det så 

att, utan att ha ett reflekterande förhållningssätt så kommer inte arbetet med barns delaktighet och 

inflytande vidare. En förskollärare berättade att de lägger fokus till att diskutera med barnen kring 

deras syn på delaktighet och inflytande och vad de skulle vilja påverka mer i förskolan. Arnér 

(2006) betonar vikten av detta och menar att det skulle behövas mer forskning kring barnens 

tolkningar av delaktighet och inflytande. Förskolläraren menade att de femåriga barnen hade en 

utvecklat ordförråd och kunde därför sätta ord på hur de tänker samt känner. En annan förskollärare 

berättade att man kan se så otroligt mycket som de yngre barnen vill förmedla med kroppsspråket 

om man bara sätter på sig rätt sorts glasögon. Johannesen & Sandvik (2009) menar att om man vill 

förstå vad det är de minsta barnen vill uttrycka så måste vi lyssna med hela kroppen. Utmaningen 

här blir då att vara extra lyhörd som pedagog och att man i tolkningen av barnens uttryck inte 

hamnar i ett barnperspektiv, utan att närma sig ett barns perspektiv. 

Förskollärarna lyfter att de har medvetenhet kring deras påverkan av barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Därför läggs mycket tid på att både reflektera över sig själv och försöka 

synliggöra barnens intressen och behov utifrån ett barns perspektiv. Detta anser jag kan vara viktigt 

att tänka på då man som vuxen befinner sig i en maktposition i relation till barnen. Det är alltså de 

vuxna som har makten att ge barnen delaktighet och inflytande eller att ta möjligheten ifrån dem. 
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Detta tar jag stöd från Johannesen & Sandvik (2009) som anser att det är viktigt att man som vuxen 

har en medvetenhet kring sin maktsituation för att på så vis kunna påverka barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Speciellt viktigt kan det vara för de vuxna som upplever att de ofta säger 

nej till barn när de uttrycker en önskan till att göra någonting. Att då stanna upp och fundera kring 

varför man sa ”nej” kan leda till en värdefull insikt och ”för vems skull sa jag nej?”. Förskollärarna 

upplever att de har en tillåtande miljö där de hellre säger ”ja” än ”nej”. Dock poängterar tre av 

förskollärarna att de inte får tappa sin ledarroll. I efterhand skulle de intervjuades syn på sin egen 

ledarroll och vad de anser är en bra ledarroll varit intressant att ta del av. 

 

6. 1. 4 Pedagogiska dokumentationen som ett verktyg 

Förskollärarna använder sig av den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra varje barns 

behov och intressen, för att sedan kunna anpassa verksamheten efter barnen. Detta kan man dra 

paralleller till vad Reggio Emilia filosofin förespråkar. Den pedagogiska dokumentationen ses som 

ett viktigt verktyg för att synliggöra barnens och pedagogernas arbete för dem själva och andra 

(Gedin & Sjöblom, 1995). Det verkar vara ett bra sätt anser jag då personalen sedan sitter 

gemensamt i arbetslaget och diskuterar, med hjälp av dokumentationen, vad det var som var bra, 

vad det var som var mindre bra och hur man kan göra det annorlunda nästa gång eller bygga vidare 

på det man gjort. För mig känns det som ett bra sätt att bli medvetna om din egen verksamhet och 

hur intressant och lärorik den är för barnen. Det är även viktigt tycker jag att man lyssnar in barnen 

vad de diskuterar när de t.ex. foton från dokumentationen gjorts för att sedan utgå från dem när man 

tänker vidare på hur man ska lägga upp sin verksamhet. Det är ju som Gedin & Sjöblom (1995) 

skriver att dokumentationen även ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla den pedagogiska 

verksamheten.   

Som verktyg att dokumentera använde sig förskollärarna av bland annat observation, film, foto och 

samtal. I intervjuerna framkom det att pedagogerna använder sig av samtliga metoder men att vissa 

metoder används oftare än andra. När jag lyssnat på vad de intervjuade förskollärarna har berättat så 

känns det viktigt att man kan använde sig av flera olika dokumentationsmetoder då de passar olika 

bra i olika situationer. Om man vill vara mer aktivt i det som sker kanske filminspelning är det bästa 

för situationen. Då kan man bland annat se barn och personals kroppsspråk och hur interaktionerna 

mellan barn och barn eller barn och vuxen. När man väljer att samtala med barnen så kan man styra 

över samtalet för att ta reda på vissa saker som man som personal har funderingar kring. Medan att 

samtala med barnen ges möjlighet att styra samtalet för att ta reda på någonting som man redan 

innan funderat över. Det jag kan se som hinder när man observerar och ska anteckna är att man 
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missar en massa saker som händer eftersom en del av koncentrationen krävs för att kunna skriva ner 

det som händer. Däremot kan det vara en bra metod för att dokumentera de barn som inte tycker om 

att bli filmade eller fotade. I Reggio Emilia menar man att medan man lär sig att dokumentera så lär 

man sig även hur man ska dokumentera och vad eftersom man inte kan dokumentera allt (Gedin & 

Sjöblom, 1995). En utmaning för oss som arbetar som förskollärare kan då bli att kunnat urskilja 

det som är viktigast att dokumentera och vilken metod som passar bäst för att fånga upp det. 

 

6. 2 Hur upplever förskollärarna att förutsättningarna skiljer 
sig beroende på barnens ålder? 

 

Förskollärarna ansåg att arbetet med de olika åldersgrupperna inte skilde sig till större del då det är 

deras ansvar att barnen får delaktighet och inflytande utifrån deras ålder och kapacitet. Man kan 

ändå se att arbetet skiljer sig åt då man använder sig av olika metoder för att kunna ge barnen 

delaktighet och inflytande men att man strävar åt samma mål. Läroplanen för förskolan betonar 

barnens rätt till inflytande i verksamheten (Skolverket, 2010). Arnér (2009) menar att barnens rätt 

till inflytande innebär också att förskollärarna har en skyldighet till att tillgodose barnen med detta 

och på så vis så lyfts även förskollärarens ansvar. 

Fyra av förskollärarna belyste ändå det verbala språket som en påverkande faktor kring arbetet och 

poängterade då att man som förskollärare får vara ännu mera lyhörd för att förstå vad det är barnen 

uttrycker. Ännu en gång vill jag referera till Johannesen & Sandvik (2009) som menar att det 

handlar inte bara om att lyssna noga på vad barnen säger, utan man ska lyssna med hela kroppen om 

man vill förstå vad det är som de vill förmedla. Jag vill även blicka tillbaka till det som jag skrivit 

tidigare i diskussionen om att man som vuxen då måste tänka utanför de föreställningar som man 

har sen innan och närma sig ett barns perspektiv. 

När jag transkriberade intervjuerna uppmärksammade jag hur förskollärarna ofta syftade till de 

yngsta barnen och hur man nu ser på deras kompetens, till skillnad från när man arbetade med 

åldersindelade barngrupper. Speciellt i frågan om hur förutsättningarna för arbetet med barns 

delaktighet och inflytande skiljer sig beroende på barnens ålder (se bilaga 1), nämndes ofta de 

yngsta barnens förutsättningar. Johannesen & Sandvik (2009) skriver att de yngsta barnen har 

tidigare blivit förbisedda och osynliggjorts i de pedagogiska miljöerna. Detta upplevde även 

förskollärarna som menar att de yngsta barnen inte fick möjlighet till att utforska och lära. Jag 

upplever att fokuset ofta hamnar på de yngsta barnen, kanske då eftersom de inte haft lika mycket 

utrymme tidigare och man vill nu synliggöra barnen och deras kompetenser på ett annat sätt. 
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6. 3 Hur kopplar förskollärarna sitt arbetssätt till de 

intentioner som läroplanen förespråkar inom delaktighet 

och inflytande? 

Samtliga förskollärare ansåg att deras arbete är starkt kopplat till vad läroplanen förespråkar inom 

barns delaktighet och inflytande. Två av förskollärarna ansåg att man blivit såpass insatt i 

läroplanen att man numera inte behöver kolla hela tiden vad som står om exempelvis delaktighet 

och inflytande. En förskollärare och förskolechefen menade istället att det är något som man skulle 

kunna bli ännu bättre på. Till exempel så berättade förskolechefen att man skulle kunna reflektera 

mer kring de olika begreppen delaktighet samt inflytande och vad de kan innebära för en själv och 

vad de kan innebära för en annan, eftersom man kan tolka dem så olika. Tittar man tillbaka till 

litteraturgenomgången i denna studie kan man utläsa att författarna beskrivit olika tolkningar av 

begreppen delaktighet och inflytande (se ex. Arnér, 2006; Arnér, 2009; Emilson, 2008; Pramling & 

Samuelsson, 2003; Westlund, 2011) och stärker på så vis vad förskolechefen poängterar. 

Som Skolverket (2010) skriver så behöver man i arbetet med läroplanens värdegrund ha kunskap 

inom ämnet. Genom att reflektera kring betydelsen av de två olika begreppen delaktighet och 

inflytande kan förståelsen öka hos förskollärarna. Återkommande diskussioner i arbetslagen behövs 

för att frågan ska lyftas och för att vi ska kunna ta del av hur vi själva och våra kollegor tolkar och 

tycker om begrepp som delaktighet och inflytande. Jag tror att det är där man måste börja för att bli 

medvetna för att sedan kunna förändra arbetssätt och tankar om de två begreppen. 

 

6. 4 Metoddiskussion 

Jag kände mig nöjd efter intervjuerna och ansåg att jag hade fått svar på mycket av mina 

funderingar. På förskolan möttes jag av positiva och entusiastiska förskollärare som kände stor 

glädje och stolthet i att få dela med sig av deras arbetssätt. På så sätt fick intervjuerna en bra 

stämning. Jag var nöjd med de frågor som jag ställde under intervjun men anser nu i efterhand att 

jag hade fler frågor som skulle ha varit intressant att lyfta i studien. Jag saknade till exempel en 

fråga om maktrelationer mellan vuxna kontra barn och barn kontra barn. Detta kunde ha varit 

nyttigt att belysa under intervjuerna då barnens delaktighet och inflytande är så påverkat av just 

detta (se ex. Arnér 2006; Johannesson & Sandvik, 2001). Jag märkte även under intervjuerna att 

några av frågorna gick in på samma spår och därför kunde upplevelsen ibland vara att frågan redan 

var besvarad. Dock anser jag att detta inte enbart behöver vara något negativt då man ändå kan få 

fram svar som ännu inte blivit sagt och även fördjupa de svar som man redan fått sedan tidigare. 
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6. 5 Slutsatser och studiens relevans för förskolläraryrket 

Mitt syfte är att undersöka hur förskollärarna på en åldershomogen förskola arbetar för att barnen 

ska göras delaktiga och få inflytande i verksamheten samt hur de kopplar arbetssättet till läroplanen 

för förskolan. Jag hade följande frågeställningar: 

• Hur skapar förskollärarna på åldershomogena förskolan förutsättningar för barns delaktighet 

och inflytande? 

• Hur upplever förskollärarna att förutsättningarna skiljer sig beroende på barnens ålder? 

• Hur kopplar förskollärarna sitt arbete till de intentioner som läroplanen förespråkar inom 

delaktighet och inflytande? 

Förskollärarna samt förskolechefen beskrev barns delaktighet och inflytande som ett väldigt viktigt 

ämne. De menar att de lägger stor vikt på att barnens ska få vara delaktiga samt få inflytande i 

verksamhetens alla delar. En slutsats som jag kan dra från studien är att förskollärarna och 

förskolechefen ansåg att pedagogens förhållningssätt är avgörande för om barnen erbjuds till att bli 

delaktiga och få inflytande. Därför läggs vikt vid att reflektera över det egna förhållningssättet både 

enskilt och tillsammans i arbetslaget. Detta är en central del av det svar jag fick fram på min första 

frågeställning. Jag tolkar det så som att det är vid reflektionen av det egna förhållningssättet som 

arbetet med barns delaktighet och inflytande börjar. Genom att man vågar reflektera över sitt eget 

förhållningssätt så har man tagit ett viktigt steg i att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande. 

Detta synsätt bidrar även till att förskollärarna inte ser några större skillnader på hur barnens 

förutsättningar till delaktighet och inflytande såg ut beroende på barnens ålder. Ansvaret ligger då 

hos pedagogen att anpassa verksamheten efter barnen för att de ska få förutsättningar för delaktighet 

och inflytande. Detta besvarar då min andra frågeställning. Angående min tredje frågeställning 

kring kopplingar till läroplanen så ansåg pedagogerna att deras arbete relaterar bra till läroplanen. 

De reflekterar kring läroplanen varje vår för att bekräfta att deras arbete uppfyller vad läroplanen 

säger att man ska sträva efter. 

Detta är en av många studier om barns delaktighet och inflytande utifrån förskollärares perspektiv. 

Jag har valt att fokusera på just en åldershomogen förskolas arbete med barns delaktighet och 

inflytande då jag inte hittat någon tidigare studie om just det. Därför hoppas jag att denna studie ska 

ge kunskap kring hur just åldershomogena barngrupper kan påverka arbetet med barns delaktighet 

och inflytande och även inspirera pedagoger till att reflektera över sitt egna arbetssätt. Genom att ta 

del av många olika sätt att tolka samt förstå delaktighet och inflytande, ökar även pedagogers 

förståelse av hur man själv förhåller sig till dessa begrepp. 
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Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna handla om vad som anses vara lagom för barnen att 

vara med och påverka. Vem är det som bestämmer gränsen för vad barnen klarar av att ta ansvar för 

och hur kan det påverka barns delaktighet och inflytande? 

Arnér (2006) anser att eftersom begreppen delaktighet och inflytande kan tolkas på så många olika 

sätt kan det behöva göras forskning om hur barnen ser på de två begrepp. När jag sökt på nätet efter 

studier om barns delaktighet och inflytande så är det studier som gjorts från pedagogers perspektiv 

som jag funnit. Det är samma riktning som jag valde att även göra på denna studie. Tänk då om 

man istället skulle fokusera på barnens syn på delaktighet och inflytande och vad de skulle vilja 

påverka mer på förskolan. Skulle svaren skilja sig från de vuxnas och i så fall på vilket sätt? Detta 

skulle vara intressant att studera vidare om. 
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Bilaga 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Malin Skogholm och jag går nu den sjätte terminen på förskollärarutbildningen på 

Karlstads Universitet. Det är nu dags för mig att skriva examensarbetet och har valt ämnet 

Demokrati och barns rättigheter. Jag är intresserad av att skriva om barns delaktighet och inflytande 

med fokus på åldershomogena förskolors arbete med dessa begrepp. Därför är jag också intresserad 

av att utföra mina studie på er förskola. Tanken är då att intervjua en pedagog på varje avdelning. 

Frågorna har jag skrivit nedanför, så att ni har chans att reflektera enskilt och med arbetslaget innan 

intervjuerna. Jag kommer under intervjuerna att föra anteckningar och spela in intervjuerna med 

hjälp av mobilen.  Väljer ni att delta i min studie så är ert deltagande självklart konfidentiellt och 

det insamlade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänt. Jag har skrivit ner 

mitt mobilnummer och min e-mail. Om ni vill delta så hör gärna av er vilken tid som skulle passa er 

bäst för intervjun eller om ni har några frågor angående studien. Tack på förhand! 

 

Mobilnr: ************** 

E-mail: *************** 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur skulle du beskriva ert arbete med barns delaktighet och inflytande? 

2. Hur upplever du att miljön underlättar för barns delaktighet och inflytande? 

3. Hur upplever du att förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande skiljer sig 

beroende på barnens ålder? 

4. Hur upplever du barnens egna initiativ till att skapa redskap för delaktighet och inflytande? 

5. Hur kopplar ni ert arbete med barns delaktighet och inflytande till läroplanen? 
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