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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att få kunskap om arbetsformen barnråd. Hur denna metod fungerar 

när det kommer till att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande. Studien bygger på 

inspelning och intervjuer med pedagoger. Resultatet visar att situationen under barnråd lätt styrs 

och att barnens egna tankar inte får komma fram om de inte överensstämmer med valt tema. I 

studien framkom också att barnen inte formar barnrådet utan endast närvarar efter pedagogerna 

valt syfte och arbetsform. 

Nyckelord: Barnråd, delaktighet, inflytande. 
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1 Inledning 

 

I mitt självständiga arbete kommer arbetet med barns inflytande och delaktighet via arbetsformen 

barnråd att undersökas. I läroplanen för förskolan (lpfö98/2010) står det att ”förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation”. Detta betyder att förskollärare har som uppdrag att ge barn 

inflytande och att de ska få göra sina röster hörda, genom detta är det därför viktigt att ta reda på 

hur detta kan realiseras i praktiken och ta reda på om det finns hinder i att ge barn inflytande. Att 

omsätta teorier i praktiken kan vara en utmaning för pedagoger. Det kräver en slags medvetenhet 

i vad man gör. Bae tar upp (2010, s. 207-210) att det är viktigt att delaktighet inte handlar om att 

barnet ska välja utan istället att det ska få lov att uttrycka sig. Av denna anledning är det bra att 

reflektera över bland annat förhållningssätt och metoder. Eftersom barnen har rättighet till 

inflytande och delaktighet i förskolan så är det viktigt att ha fokus på det.  Att undersöka hur 

pedagoger arbetar med det kan förhoppningsvis ge värdefull information om sätt att behandla 

området. Vilket kan leda till metoder för att förbättra arbetet och öka barnens inflytande. Barnråd 

kan ses som ett arbete för barnens rätt till demokrati, vilket barn inte haft tillgång till tidigare. 

Eftersom demokrati varit något som i hög utsträckning skapats av vuxna i verksamheten 

fokuserar den här undersökningen på interaktionen mellan barn och vuxna i arbetsformen 

barnråd. 

 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med detta arbete är att skapa kunskap om pedagogers arbete med att ge förskolebarnen 

inflytande och känsla av delaktighet genom arbetsformen barnråd. Arbetet utgår inte från att 

samtliga barnråd går till som det observerade. Syftet är istället att kvalitativt beskriva hur det 

gick till under det observerade barnrådet. Samt analysera hur deras val av arbetsgång påverkar 

interaktionen med barnen och barnens inflytande.  

 

 Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen en känsla av inflytande och delaktighet?  

 Vilka hinder kan identifieras i arbetet med att ge barnen inflytande och delaktighet?  
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2 Tidigare forskning 
Forskning om just barnråd i förskolan är ett område där det finns tämligen lite forskning. En stor 

anledning till det är att barnråd är en ganska ny arbetsform. I sökandet efter tidigare forskning 

användes istället sökord som kunde relateras till barnråd så som inflytande i förskolan, 

delaktighet, childrens participation in preschool, childrens right, influence in preschool. I 

genomgången av tidigare forskning har jag fokuserat på vad som kan ses som viktiga kriterier för 

barns inflytande och delaktighet, jag har valt att sammanfatta dessa i underrubriker för en lättare 

läsning.  

 

 

2.1 De vuxnas förhållningssätt påverkar 

 

Berit Bae (2010, s. 207) skriver i sin studie att när det kommer till att göra barnen delaktiga så 

krävs det att de vuxna antar ett barncentrerat perspektiv, att de lyssnar på det barnen har att säga 

och att det är viktigt att visa respekt mot barnen och deras åsikter. Hon påpekar också för att öka 

barnens delaktighet och inflytande krävs det också att de vuxna reflekterar över sig själva, de 

roller de har samt att de granskar sin syn på barnen för att kunna synliggöra sina uppfattningar 

om dem. 

 

Att kunna arbeta för barns delaktighet är avhängigt hur pedagogerna kan förstå ordet delaktighet. 

I sin studie märkte Bae att majoriteten av pedagogerna på förskolan ansåg att delaktighet innebar 

att få välja och de hade därför stunder där barnen fick lov att välja vad de ville leka vilket de 

kallade “valstund”. Bae poängterar i sin studie att det är viktigt att ordet delaktighet inte endast 

innebär att barnet kan få lov att välja, det handlar också om att ska få lov att uttrycka sig 

tillsammans med sina kamrater(Bae, 2010, s. 209-210). 

 

I en studie gjord av Bae (2009, s. 402) så skriver hon att det är bra att se på demokrati som något 

informellt, som vardagsval, att låta barnen få bestämma i vardagen och inte se det som något 

formellt som att gå och välja eller sitta i möte eftersom det lätt blir regelstyrt då.  
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Bae (2009, 2. 402) anser att det behövs ett normkritiskt förhållningssätt för att barnen ska kunna 

bli delaktiga och att det är bra med intersubjektivitet, att de vuxna förstår sig på barnet och varför 

barnet agerar på ett visst sätt och att kunna se hur ens eget beteende påverkar barnen 

 

I sin studie insåg Bae att när barnen visar att de vill hjälpa så är det ett tecken på demokrati, som 

riskerar att inte bli tillåtet om pedagogerna inte förstår barnets intentioner, demokrati är inte bara 

att välja det handlar också om förhållningssätt. Barns demokrati hotas om det läggs i fokus på 

utvalda formella stunder, detta kan ge bra rykte för förskolan för att kunna visa upp sig men en 

felaktig bild av demokrati för barnen(Bae, 2009, s. 398-400). 

 

Vidare menar Qvarsell (2011, s. 70) att demokrati handlar om hur man förhåller sig till varandra, 

när de vuxna inser att protester från barnen inte ska negligeras och försöka tas bort utan istället 

bemötas av respekt, då kan man prata om demokrati. 

 

Landown et al (2014, s.8-9) menar att för att skapa möjligheter för barnen att få chans att 

uttrycka sig så krävs det en kritisk granskning av relationen mellan de vuxna och barnen. Att 

barnens röster blir hörda och att pedagoger inser vikten av att prata med barnen innan beslut 

fattas är viktigt. Pedagoger bör se till att barnen är med i att upptäcka nya saker och inte se 

kunskap som något som kan överföras, detta kan ske genom aktivt deltagande av barn och 

genom inkluderande miljöer. Genom detta utvecklas barnens reflekterande, undersökande och 

skapande av det egna lärandet. Genom att barnen får vara med och få inflytande så kan 

läroplanen appliceras på ett sätt som gör målen konkret i vardagen, exempelvis genom att ge dem 

inflytande i deras vardag. 

2.2 Kommunikationens betydelse   

I en studie av Tholin (2014, s. 38) fokuserar hon på språket som verktyg för barnens inflytande. 

Tholin understryker att för att låta barnen känna av demokrati så måste de få uttrycka egna tankar 

och åsikter. 

 

 I artikeln skriver Tholin att inflytande kan vara att uttrycka sina tankar och kunna påverka andra. 

Kommunikation kan ses som en arena där demokrati kan ske. 
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Genom gemensamma samtal kan barnen dela med sig av information till alla de andra, både 

vuxna och barn och på så sätt bidra till ny kunskap(Tholin, 2014, s.40). 

Tholin argumenterar vidare för att det är viktigt att lyssna på varandra. De vuxna kan genom att 

lyssna på barnen visa att de är öppna för att barnen ska få vara delaktiga, på så sätt finns 

möjligheter för alla att kunna bidra med sin kunskap i samtal. I samtalen är det viktigt med 

gemensamt intressefokus, att barnen känner till det man ska samtala om. Detta möjliggör då till 

att barnen ska kunna bidra till konversationen och känna att de har inflytande. Tholin lyfter fram 

att tema-arbeten är effektiva metoder för att barnen ska kunna få förståelse för något. Tema-

arbete är en konkret arbetsmetod som bidrar till att barnen kan samtala om det de håller på med. 

Via temaarbeten som utgår från både de vuxnas och barnens intressen så kan ett gemensamt 

samtal fokus skapas där båda parterna vill tala, vilket bidrar till att barnens språk stärks (Tholin, 

2014, s. 37-38). 

 

(Tholin, 2014, s. 42) menar att om samtalen mest består utav fråga-svars mönster så blir det inget 

demokratiskt samtal då egna tankar inte får lika stor plats. Att ställa öppna frågor är att föredra 

då egna tankar och åsikter ska komma fram.  

 

Det är enligt Tholin viktigt att miljön är tillåtande av olika åsikter, samtalen med barnen ska vara 

lugna. Det är också viktigt att låta barnen få tid att fundera innan de svarar, detta gör att de får 

känslan av att de har tid att kunna uttrycka sig(Tholin, 2014, s. 43). Vidare menar Tholin att det 

är viktigt att kunna följa barnet och inte vara fast vid ett uppsatt mål då det kan bidra till att 

barnens tankar inte kommer upp(Tholin, 2014, s. 44). 

 

2.3 Lekfullt arbetssätt 

 

Tholin (2014) efterlyser en mer lekfull kommunikation från pedagogerna i förskolor då hon 

anser att detta bidrar bättre till att få med barnen in till diskussion då man kan fånga deras 

intresse och göra dem nyfikna(Tholin, 2014, s. 45). 

 

Även Bae (2010) poängterar att lekfulla metoder hjälper barnen att uttrycka sig. Därför är det 

viktigt att pedagoger har en medvetenhet kring detta så de inte misstar barnens intentioner och 
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negligerar barnens lek. Barn uttrycker sig genom lek och utövar delaktighet, om pedagoger inte 

förstår detta kan det riskera att barnens lek avbryts och då också deras rättigheter(Bae, 2010, s. 

211-212). 

 

Det är viktigt att inse betydelsen av leken. Det är i leken som barn känner att de har som mest 

inflytande. Lek är en viktig del när det kommer till att ge barn känsla av delaktighet dock finns 

det pedagoger som anser att lek inte passar i vissa situationer. Lek är en del av demokrati och om 

förskolan är för regelstyrd och ser på demokrati som något som “valstund” så går mycket av 

demokratin för barn bort. Viktiga utgångspunkter enligt Bae (2009)  som pedagogerna kan utgå 

från är att kunna bekräfta barnens initiativ, kunna svara på barnens känslor, vara lekfull och att 

kunna ta ett barnperspektiv(Bae, 2009, s. 339-340). 

 

 

2.4 Sammanfattande reflektion  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning oss att arbetet med att göra barnen delaktiga 

påverkas av de vuxnas val av språk, förhållningssätt och arbetssätt. Detta kan återkopplas till mitt 

syfte där interaktionen ska analyseras för att se hur barnens chans till delaktighet påverkas av 

metoder som används under barnrådet. För att förstå analysen bättre så krävs också teoretiska 

utgångspunkter som kan sätta ord på hur man kan förstå valet av metoder och hur man kan förstå 

effekten av dessa i ett större perspektiv. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

Jag har i denna studie valt att använda mig av John Deweys tankar om demokrati för mitt arbete 

med att förstå barnråd i förskolan. John Deweys tankar om demokrati var att det ska ses som ett 

verktyg hellre än ett strävansmål, ett verktyg som främjar en god interaktion och kommunikation 

mellan människor. John Deweys teori om demokrati kommer jag komplettera med ett 

sociokulturellt synsätt på språk samt begreppen barnperspektiv och barns perspektiv.  

 

3.1 Att erfara demokrati 

 

Dewey(2004, s. 152) beskrev demokrati som ett medel snarare än ett mål. Ett medel vars syfte 

var att skapa en god interaktion och kommunikation mellan människor i en gemenskap. 

 

 Enligt Dewey kan inte en grupp av människor, utan samtycke, bli styrda av andra. Enligt honom 

så ska alla som ingår i en gemenskap kunna få påverka den. Att inte ha möjlighet att kunna 

påverka kan, enligt Dewey, likna ett slags tvång som de med mer makt praktiserar över de med 

mindre makt. De som har makten bestämmer över saker som kan vara av intresse för de med 

mindre makt (Dewey, 2004, s. 154-155). 

 

Den makt som en grupp eller individer utövar över andra kan riskera att ses som normal om man 

inte reflekterar kring varför maktsituationen ser ut som den gör. De utan makt kan då riskera att 

se det som en självklarhet att de inte kan vara med och påverka och ser då inga möjligheter till 

detta(Dewey, 2004, s. 157). 

 

Enligt Dewey har alla människor rätt att kunna få påverka enligt sina individuella förutsättningar 

och att alla känner av jämlikhet, detta är vad demokrati handlar om. För Dewey var demokrati 
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något som behövdes användas i det dagliga livet för att kunna hålla vid liv och att demokrati inte 

endast fick användas av några få utövare (Dewey, 2004, s. 161-162). 

 

Dewey (2004, s. 159-160) menade att barnen i skolan ska få chans att kunna vara aktivt 

medverkande. Utan aktiv medverkan finns en risk att av tappat intresset över situationen då det 

känns som bortom ens kontroll. 

 

Tidigare traditionell undervisning gick ut på att lärare med mer kunskap skulle överföra 

kunskapen till mindre kunniga elever utan självreflektion på varför lärmetoden användes. Med 

sin progressiva pedagogik så ansåg Dewey att det är viktigt att pedagoger är kritiska till hur de 

väljer att undervisa (Dewey, 2004, s. 167-170).  

 

Dewey skiljer mellan dåliga och kvalitativa erfarenheter. När barnet utsätts för en lärsituation 

som inte barnet förstår eller kan påverka riskerar det ge barnet känsla av olust för inlärning. Den 

dåliga erfarenheten riskerar bidra till att liknande situationer i framtiden kommer bemötas med 

negativa känslor hos barnet. De kvalitativa erfarenheterna består av att barnet förstår 

sammanhanget och att det utgår från barnets erfarenheter.(Dewey, 2004, s. 171, 173).  

 

Allt som ska läras ut borde utgå från vanlig livserfarenhet, det man känner bäst till. Nästa steg är 

att fylla ut kunskapen för att barnen kunskap ska utvecklas, startpunkten ska alltså vara utifrån 

erfarenheter som barnet redan har. Om pedagogen själva avgör vad som ska läras ut för barnens 

bästa inför framtid så missar de barnens egna erfarenheter och därmed en bra grund att gå efter 

för att optimera barnets lärande. En bra start för kvalitativa erfarenheter är enligt Dewey att 

barnen ska få vara med i planeringen, då deras val av erfarenheter är en bra grund att gå efter. De 

kan lägga förslag som till pedagog och planera tillsammans med pedagogen(Dewey, 2004, s. 

204-206).                                                                                                                                     

 

Vidare menar Dewey att de kvalitativa erfarenheterna består av att lärsituationen är flexibel, 

barnets initiativ bemöts med uppmuntran och att det inte är präglat av en informell sfär med 

oskrivna regler. Detta innebär alltså att barnets personlighet ska få synas, att de ska kunna få röra 

sig fritt i rummet och att deras lust ska vara utgångspunkten(Dewey, 2004, 198-199). 
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Dewey menade att det barnet ska erfara inte får ske isolerat då och då. Lärande ska ske integrerat 

i hela arbetssättet för bättre chans att få goda erfarenheter. Dewey anser det som viktigt att 

uppmärksamma nuet i en situation, eftersom det påverkar hur barnen kommer möta andra 

liknande situationer i framtiden. Med nuet menas att fokus läggs på vad barnet finner intressant, 

då finns det möjligheter att lära sig att det är attityder som vilja och lust som är viktigt. Det 

handlar alltså om att bidra till att ge barnen rätt förutsättningar inför framtiden, som attityder och 

tänk, som gör att de kan leva i ett samhälle som ständigt förändras och som kräver en befolkning 

som ska kunna hantera dessa förändringar. Att istället för att fokusera på vad för något barn ska 

uttrycka under till exempel ett barnrådsmöte, så handlar det istället om att lära barnet att de får 

lov att uttrycka sig och att lära dem sig att kunna tänka själva och bilda egna uppfattningar 

(Dewey, 2004, s.189-190). 

 

 

 

3.2  Sociokulturellt perspektiv på språk 

 

Jag har valt att använda mig av Roger Säljös bok ”Lärande i praktiken” där han ger en definition 

av språkets funktion inom ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som ett hjälpmedel som kan användas till att 

kunna delta och påverka inom kollektiva situationer. Med hjälp av språket så går det att nyansera 

begrepp, beskriva något på olika sätt, vilket ger en bättre förståelse för andra(Säljö, 2000, s. 88-

89). 

 

Vi är då inte bundna till hur vi ska kunna uttrycka oss endast via våra exempelvis kroppar utan 

kan med hjälp av språket gå utanför här- och- nu situationer. Genom att diskutera i sociala 

sammanhang så kan kunskap utvecklas då man tillsammans ger olika definitioner av något som 

bidrar till ökad förståelse. Språket kan så att säga bidra till förmåga att konstruera verkligheten 

på olika sätt (Säljö, 2000, s. 92-93). 
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Via språket så kan kulturella synsätt föras vidare genom kommunikation. De som deltar i sociala 

sammanhang lär sig de kulturella föreställningar som finns och som senare används då vi ska 

förstå och kunna kommunicera med andra (Säljö, 2000, 104-105). 

 

Via kommunikation med andra så kan man via språket hjälpa varandra att komma fram till 

gemensamma insikter. En gemensam förståelse är viktig för att en mänsklig kunskapsbildning 

ska kunna ske(Säljö, 2000, s. 113-114). 

 

Med hjälp av språket och ett språkbruk som går att förstå så kan människor ta del av kunskaper, 

detta kan ses som något demokratisk då det tack vare språket kan bidra till inkludering för de 

som kan delta i ett språkligt sammanhang. Lärande handlar inte bara om inhämtande av kunskap 

utan att man tillsammans skapar kunskap genom att via språket dela med sig av uppfattningar 

som kan påverka. Interaktion och kommunikation är centrala, det är genom socialt samspel som 

vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är 

framträdande i vår kulturella omgivning(Säljö, 2000, s. 102, 127, 232). 

 

Språket kan ses som en resurs för oss att dela erfarenheter med andra människor men också ett 

hjälpmedel för att utveckla kunskaper i form av begrepp. Språket hjälper oss utveckla nya 

perspektiv och infallsvinklar. Individen ses inte inom denna teori som en passiv mottagare av 

intryck som denne sedan reproducerar, i stället är individen aktiv i sociala praktiker och bidrar 

till att skapa och förnya dem. Genom kommunikation formas vår omvärldsuppfattning, våra 

referensramar och vårt medvetande. Enligt Säljö så sker det viktigaste lärandet vid det naturliga 

samtalet och vid vardagliga interaktioner. Barnet lär sig alltså inte bara under barnrådet om till 

exempel demokrati, det är vad som händer under förskolans vardag som inverkar på barnets 

förståelse. Lärande handlar inte längre om att få ta del av information, utan om att kunna göra 

erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen 

rimligt sätt och där de används som en del i konkreta verksamheter(Säljö, 2000, s. 233, 240). 

 

Det är viktigt att veta att språkbruket anpassas utifrån sammanhanget, barnen lär sig ett visst sätt 

att samtala vid en viss typ av sammanhang, till exempel språket som används mest i vardagen. 
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Att veta hur barnen använder språket i sina vardagliga erfarenheter är en viktig kunskap för att 

veta hur de ställs inför ett annorlunda språkbruk. Det är också viktigt att ta reda på om barnen 

förstår sig på det mer formella språkbruket som kan brukas i skolsituationer, till exempel 

barnrådsmöte, annars kan pedagoger riskera missa att barnet inte förstår språkbruket och därmed 

inte utvecklar sitt lärande om det som pedagogerna vill samtala om (Säljö, 2000, s. 227-230). 

 

3.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Utifrån Sommer et al (2011) kommer jag att använda mig av uppdelningen mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv som två komplimenterande ingångar till tolkningar av 

interaktion mellan barn och vuxna. Dessa begrepp handlar om hur barnets tankar ska kunna 

förstås vilket ger en bredd till mina tolkningar av interaktionen mellan barn och vuxna i min 

observation av barnråd. 

Begreppet barnperspektiv är något som, enligt Sommer et al (2011, s. 30. ), uppstått under senare 

tid då det funnits en vilja att se det enskilda barnet, att de är en del av samhället och likt de vuxna 

också är fullvärdiga medborgare.  

Genom att inta ett barnperspektiv försöker de vuxna att tolka barnet, för en förståelse av 

handlingar och yttranden. Barnperspektiv kan aldrig bidra till en sann tolkning av barnets 

yttranden då de vuxna inte kan gå in i barnets huvud. Det är istället tankar om vad som kan 

tänkas vara förklaringar till ett beteende som kommer upp. Barnens perspektiv är barnets egna 

yttranden, här kommer deras åsikter fram vilket är något som de vuxna försöker förstå sig på via 

barnperspektiv (Sommer, Pramling, Hundeide, 2011, s. 42). 

 

Via vuxnas intresse av barns perspektiv så erkänns också barnens åsikter vara av betydelse. 

Barnperspektiv ser på barnet som ett subjekt, en egen unik person. För att förstå det unika barnet 

krävs empatisk identifikation, genom att de vuxna försöker förstå barnets handlingar och uttryck 

genom viljan att tyda barnet. Genom empatisk identifikation inser de vuxna att det alltid finns en 

orsak till barnets beteende och det minimerar risken för att de vuxna stämplar barnet. De vuxna 

kan närma sig förståelse till handling genom att vara lyhörda och att ställa frågor som tillåter 

barnen att uttrycka sig. För de barn som inte kan språket är det viktigt att försöka nå en förståelse 

genom att tyda deras kroppsspråk(Sommer et al. 2011, s. 112-114). Barnperspektivet handlar 
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alltså om de vuxnas försök till förståelse om vad som barnet tycker är meningsfullt och hur 

denne ser på sin omvärld. 

 

3.4 Relevansen av teorier 

 

John Deweys tankar om demokrati var att det ska ses som ett verktyg hellre än ett strävansmål, 

ett verktyg som främjar en god interaktion och kommunikation mellan människor. Ordet 

demokrati rymmer flera faktorer som ämnar utveckla en god interaktion mellan lärare och elever 

som jag kommer behandla. John Deweys teori om att erfara och om barnens lärande anser jag 

lämplig att använda i min tolkning av barnrådet då det handlar om vad för erfarenheter som de 

ger barnen och hur detta kan anses vara lustgivande för de iblandade barnen. Valet av det 

sociokulturella perspektivet på språk gjordes för att det synliggör hur viktigt valet av språkbruk 

är för hur vi ska uppfatta en företeelse och att språket är ett verktyg som bidrar till att kunna 

övertyga och bli övertygad, detta kan då ge en förståelse av språket som används under barnrådet 

och hur det kan påverka. Det sociokulturella perspektivet tar också upp, i enlighet med Deweys 

teori, vikten av lärande som sker var dagligen, att dessa situationer bidrar mer till vad barnen tar 

till sig är valda situationer. Av denna anledning kändes det sociokulturella perspektivet relevant 

att ta med. Med en komplettering av begreppsparen barns perspektiv och barnperspektiv vill jag 

visa på att det är en komplicerad sak när vuxna försöker fånga barnens tankar och idéer och ser 

till att de får känsla av inflytande. De vuxna kommer aldrig riktigt kunna veta hur barnen känner 

då man inte kan gå in i deras huvuden men via ett förhållningssätt så kan ett närmande av 

barnens perspektiv nås. Just förhållningssättet är intressant att studera i barnrådet och hur de 

vuxna tänker kring barnen och barnrådet. 
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur pedagogerna på en förskola väljer att arbeta med 

barnrådet för att göra barnen delaktiga. Då denna studie inte kommer generera ett resultat vilket 

kan ses som ett försök till en objektiv sanning så lämpar sig den kvalitativa metoden bäst till 

studien. Inom den kvalitativa metoden så går det att få en djupare förståelse då man inte vill 

generalisera den kunskap man fått fram, här handlar det om att som forskare försöka förstå 

resultaten och tolka data (Stukat, 2005, s 31-32). 

 

Jag har valt att använda mig av två olika metoder, intervju och observation. Anledningen till 

detta val är för att jag vill se samma fenomen ur olika perspektiv, det ena utifrån pedagogernas 

svar från intervju och det andra efter hur deras tolkningar kan förstås utifrån valda teorier. Detta 

bidrar till att kunna jämföra de resultaten från de båda metoderna och se vad som är lika och vad 

som skiljer sig åt(Bell, 2008, s. 116). 

 

4.2 Intervju 

Jag valde att ha en semistrukturerad intervju där jag hade bestämda frågor som skulle besvaras 

efter en bestämd ordning men att det samtidigt skulle gå att ställa följdfrågor vid oklarheter eller 

då jag ville gå djupare in i svaren. 

Jag valde att spela in samtalen med min mobil då jag ville kunna vara säker på att jag inte skulle 

missa något av det som sades (Bell, 2006, 159-160). 

 

4.3 För- och nackdelar med intervju 

 

Då det var relevant att få information om pedagogernas arbete med barnråd så lämpade sig 

metoden intervju bäst då djupare kunskap om ämnet kan nås via denna form då man lättare kan 

fånga den intervjuades perspektiv. Nackdelen är att det tar tid att komma på lämpliga frågor, att 

utföra en intervju och att sedan analysera de svar man fått av intervjuerna. Medvetenhet kring 
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denna form av metod när det kommer till påverkan behövs då egna uppfattningar kan påverka 

intervjusvaren då man påverkar den som blir intervjuad. Med tanke på att jag utförde ett fåtal 

intervjuer på en enskild förskola så kan detta lätt leda till en fel bild än om jag hade haft mer 

empiri att gå efter (Bell, 2006, s.158). 

 

4.4 Val av frågor 

Då syftet var att få långa uttömmande svar så valde jag att ha öppna frågor som möjliggör för att 

pedagogernas egna tankar kommer till uttryck. Jag valde att hålla mig inom temat om barns 

inflytande och delaktighet samt att frågorna gick efter en bestämd ordning då det skulle bli 

tydligt för de intervjuade (Bell, 2006, s. 158). 

 

4.5 Beskrivning av undersökningsgrupp 

I detta arbete valde jag att utgå från pedagogernas perspektiv för att ta reda på hur de arbetar med 

barnråd.  Jag valde därför att intervjua tre pedagoger som varit aktiva med barnråd på förskolan. 

Jag valde att intervjua dem en och en för att ta reda på varje enskilds personliga tankar och 

reflektioner kring barnrådet. 

 

4.6 Observation 

 

En strukturerad observation valdes då jag hade ett syfte med min observation och visste vad det 

var jag ville observera (Bell, 2006, s. 191).        

 

Då de jag valt att observera ska få bli anonyma så har jag valt att kalla dem efter den ordning de 

satt. Mötet utspelade sig i personalens fikarum och gruppen fördelade sig på de tre soffor som 

fanns där, sofforna bildade ett upp och ner vänt u. På höger sida satt barnskötare med pojke 1 och 

2, båda 3,5 år. I mitten satt pedagog 1 med flicka 1 och pojke 3 och pojke 4, flicka 1 och pojke 3 

skulle båda fylla 6, pojke 4 skulle snart fylla 5. Till höger om pojke 4 satt flicka 2 och pojke 5 

båda 3,5 år och sedan pedagog 2. Pedagog 1 var den som styrde upp mötet. 
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4.7 För- och nackdelar med observation 

Orsaken till valet av observation av barnråd var eftersom att denna metod tillåter forskaren att få 

ett utanför perspektiv och att tydligt se hur interaktion mellan personer kan se ut till exempel se 

hur de kommunicerar både via språket och kroppen. Genom att använda sig av videoobservation 

så går det att analysera materialet flera gånger och på så sätt kunna se nya saker som tidigare 

förbisetts.  Eftersom syftet var att se hur barnens inflytande och delaktighet gestaltade sig så 

valde jag att ta tid på hur länge barnen fick ordet i jämförelse med hur länge de vuxna talade. 

Detta eftersom att deltagande inte bara handlar om att sitta med utan att också få chans att 

interagera med de övriga och ta plats. 

Videoobservationen kan göra situationen konstlad då de deltagande vet om att de blir filmad och 

därför inte beter sig som de kanske i övrigt gör. Genom att filma händelsen så kan det också bli 

så att det blir fokus på kameran istället för på vad de håller på med 

Genom att sitta utanför och observera så kan det medföra att de deltagande känner sig obekväma 

då de kan känna sig uttittade och att de kan känna att de måste bete sig på ett visst sätt som de 

tror är lämpligt (Björndal, 2011, s. 44). 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet och etiska principer 

 

Reliabiliteten 

Då studien utfördes enskilt av mig så är det mina egna tolkningar som förs fram, vilket kan ses 

som otillförlitligt då olika personer kan det se saker på olika sätt och ur andra synvinklar. Då jag 

valt att spela in både intervjuerna och observationen så har det möjliggjort att jag har kunnat 

analysera dem vid flera olika tillfällen vilket gjort att jag ibland har kunnat, sammanställa ett 

liknande resultat varje gång, samt se dem ur olika infallsvinklar för att försöka jämföra med 

tidigare analyser. Fortfarande är det mina egna tolkningar som råder vid alla tillfällen. 

När det kom till fokus på delaktighet så valde jag att se hur mycket talutrymme de vuxna 

respektive barnen fick, här har jag spelat in vid olika tillfällen och fått liknande resultat, detta är 

en mer objektiv analys då det inte i lika hög utsträckning bygger på mina tolkningar (Stukat, 

2005, s. 125-126). 
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Validitet 

I min analys av materialet har jag använt mig av olika teorier som kunde komplettera varandra 

för en djupare analys av mitt material. Teorierna valdes med omsorg för det jag ville undersöka. I 

intervjuerna hade jag förberett innan genom att läsa på om teorierna och därefter välja frågor för 

att kunna få svar som kunde ge bredd för min analys. 

I observationen hade jag innan bestämt fokus som utgick från teorierna och vad tidigare 

forskning hade pekat ut som viktiga faktorer för delaktighet och inflytande och dessa användes 

då som “glasögon” i min analys. Då min undersökning gjordes på människor så är det inte säkert 

att de svar jag fick eller det jag fick se under observationen är tillförlitliga då det kan ha varit 

faktorer som påverkat resultaten, de intervjuade kan ha känt att de ville ge ett rätt svar (Stukat, 

2005, s. 126-128). Genom att ställa samma frågor till alla så kunde jag ändå få en slags enhetlig 

bild i hur de arbetade med barnrådet. 

 

Generaliserbarhet 

Då denna undersökning gjordes på en och samma förskola så går det inte att säga att resultatet är 

generellt i hur förskolor allmänt väljer att arbeta med barnråd i förskolan. Resultatet visar istället 

hur en förskola valt att kunna arbeta med barnråd på deras förskola (Stukat, 2005, s. 129). 

De har valt att utgå från läroplanen om barnens rätt att få uttrycka sig och påverka, i läroplanen 

för förskolan (lpfö98/2010) anges bara mål men inte utförligt om arbetssätt, så att ge en 

generaliserad bild i hur barnråd går till kan bli svårt då förskolor i Sverige jobbar med samma 

mål på olika sätt. 

 

 

Informationskravet  

Innan jag utförde min observation och intervju så skickade jag blanketter till både föräldrar och 

pedagoger där jag gav information om mig själv och mitt arbete. Jag hade läst på om vilka etiska 

principer man bör tänka på som forskare och vilka rättigheter de medverkande har. Jag berättade 

att deltagandet var frivilligt och att det gick bra att avbryta sin medverkan om man ville. Jag 

berättade också vad resultaten skulle användas till i mitt arbete (Stukat, 2005, s. 131). 
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Samtyckeskravet 

Det var viktigt för mig att alla godkände medverkan i min studie innan jag utförde mitt arbete så 

föräldrar och pedagoger fick skriva på blanketter om de godkände medverkan till mitt arbete.  

 I blanketterna beskrevs det också att medverkan kunde få lov att avbrytas när helst de 

medverkande ville (Stukat, 2005, s. 131). 

 

Konfidetialitetsskravet 

Materialet som jag har samlat in är konfidentiellt vilket betyder att det bara är jag som vet vilka 

som varit med i min studie. Jag har skickat blanketter, både till pedagoger och föräldrar med 

information om detta och att de skulle skriva på om de godkände (Stukat, 2005, 131-132). 

 

4.9 Metoddiskussion 

Datainsamlingen för detta arbete, som skett via videoobservation och inspelade intervjuer, har 

gett mig fördelarna att kunna analysera mitt arbete flera gånger. Detta har bidragit till att jag sett 

nya saker som jag kanske hade missat om jag endast hade skrivit ner vad jag såg med papper och 

penna. 

 Då jag har arbetat enskilt så är det mina egna subjektiva tolkningar som ligger till grund för 

detta arbete. Då mitt arbete handlade om interaktion mellan människor så anser jag att det vore 

bra med flera personer som tolkade både observationen samt intervjusvaren då det kanske kunnat 

leda till djupare förståelse eller till nya insikter. Olika personer tolkar samma situation på olika 

sätt och det jag tolkade kan då inte ge en definitiv bild av hur barnrådsmötet upplevdes. Då jag 

har skrivit ner vad som sades under observationen och tittat igenom flera gånger för att se om det 

varit som jag tolkat innan så anser jag att resultatet har möjlighet att kunna bli tolkat av andra 

 

Då jag endast fick ett tillfälle för observation av barnrådsmötet så kan mitt resultat inte ge en 

generell bild av hur barnrådet på denna förskola brukar gå till. Då både personal och barn blev 

observerade av mig så kan det ha påverkat dem till att inte agerade på ett sätt som de gör 

vardagligt. 
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5 Resultat  
 

Här kommer jag redogöra för min empiri, jag har valt att kategorisera mina resultat i teman efter 

vad jag ansåg utmärkte resultatet. Teman är:, ”Pedagogernas uttalade syfte med barnrådet”, 

”Hjälpa barnen komma ihåg”, ”Barnråd som ett komplement”, ”Uttrycka sig utan språk”, 

”Målstyrt” och ” Störst talutrymme till de vuxna och användning av slutna frågor”. 

Dessa teman kommer ingå som underrubriker för forskningsfrågorna som ingår i punkt 5.1 och 

5.2. 5.1 behandlar fråga 1, "Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen en känsla av inflytande 

och delaktighet?". 5.2 behandlar fråga 2, "Finns det hinder i arbetet för att ge barnen inflytande 

och delaktighet enligt pedagogerna?".  De tre första teman kommer ingå i punkt 5. 1 i 

forskningsfrågan och de övriga tre ingår i punkt 5.2. 

  

 

5.1 ”Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen känsla av inflytande och 

delaktighet?” 

 

5.1.1 Pedagogernas uttalade syfte med barnråd 

 

En av mina intervjufrågor var varför barnrådet fanns då jag ville veta om pedagogernas syn på 

syftet överensstämde med hur de agera under barnrådet. 

 

Chefens förslag om barnråd i samband med diskussion om hur man kan få ungdomar att vara en del 

av demokratiska vägen och tala om vad de vill och ha egna åsikter. Det är dags att börja redan i 

förskolan. Det är inte tänkt att något beslutsfattande som ska komma därifrån, det är en arena där 

barnens tankar synliggörs ännu mer än som görs i vardagen, om man verkligen visar intresse och ger 

utrymme och lyssnar in. Att låta dem tänka och tala, uppmuntras. 

Under barnrådet är barnen delaktiga genom att man lyssnar på dem, man tar dem på allvar, att vara i 

nuet och följa det som känns viktigt för barnen, alla vet varför vi har samlats den dagen (pedagog 1, 

intervju, 2015).  

 

Enligt pedagog 1 ska barnrådet ge barnen utrymme att dela med sig av sina tankar och åsikter.  

 

I likhet med pedagog 1 så svarar de två andra pedagogerna att barnrådet har ett syfte att: 
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Barnrådet leder till att barnen får en chans att yttra sig (Barnskötare, intervju, 2015). 

 

Genom barnrådet får barnen lära sig samarbeta med varandra, lära sig lyssna och uttrycka sig men 

hålla sig till temat annars är det ingen mening att diskutera viktiga saker (Pedagog 2, intervju, 2015). 

 

 

Både Pedagoger och barnskötare berättade att barnrådet är en frivillig aktivitet och att barnen vet 

att de inte är tvingade att delta. Det framkom också att det inte finns några tydliga 

förhållningsregler att hålla sig till. 

 

Barnen får bestämma själva om de vill vara med eller inte(Barnskötare, intervju). 

 

Vi har inte några direkta regler, det kan vara att som vanliga sammanhang, inte störa varandra, 

lyssna. Alla ska bli hörda, alla har rätt att tala, inte börja leka, kasta kuddar, vara någon annanstans 

(Pedagog 1, intervju). 

 

 De regler vi kan ha är att inte gå ifrån kanske, sitta en liten stund, lyssnar på varandra, inte skrika. 

Det är Pedagog 1 som leder och bestämmer (Pedagog 2, intervju) 

 

  

I min intervjufråga angående vad som tas upp på barnråd så berättade pedagog 1: 

 

Vi vuxna väljer en fråga på våra ATP-möten,  det är en återkommande punkt som tar upp vad har vi 

gjort och vad är aktuellt nu? “ vi vuxna lyssnar in på barnen och funderar men personligen tycker 

jag att nästkommande mål att få det direkt ifrån barnen och hur ska detta gå till vet jag inte ännu, hur 

man ska få barnen att komma med en diskussionsfråga. Vi måste lyssna in på barnen för det ska 

komma ifrån dom men det är jättesvårt. vi måste fånga stunden vad barnen tycker är intressant, inte 

lätt, men ibland bestämmer vi frågor som vi anser är viktiga (Pedagog 1, intervju). 

 

 

 Pedagog 1s svar kan liknas med det svar jag fick av barnskötaren om hur barnrådet går till 
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Pedagoger har bestämt fråga som anses vara aktuell och så har vi tagit upp den frågan i barngrupp och 

arbetat med på olika sätt samt skrivit ner barnens funderingar.  Sedan samlas vi och beskriver vad vi 

kommit fram till i frågan (Barnskötare, intervju, 2015). 

 

I intervjuerna framkom det att de vuxna bestämt att de skulle ta upp "olika och lika" på 

barnrådsmötet jag observerade. De hade arbetat med detta tema i sina avdelningar innan 

barnrådsmötet. 

 

5.1.2 Hjälpa barnen att komma ihåg 

 

Vikten av att hjälpa barnen komma ihåg tidigare tillfällen under barnråd framkom av 

intervjusvaret från pedagog 1. 

 

Barnen kommer ihåg via bilder som tagits tidigare och pedagogerna hjälper barnen om tankarna inte 

kommer av sig själva. Jag använder ofta tankekarta så att de vet att jag bekräftar dem skriver ner 

deras tankar, dom formar miljön t.ex. hur vi ska vara mot varandra” (Pedagog 1, Intervju) 

 

Under observationen av barnrådsmötet frågade pedagogerna barnen som skulle få tala om de 

behövde bli påminda om vad som sagt innan mötet. 

 

Pedagog 1 tog upp tankekarta ett flertal gånger och visade för hennes barn när de inte kunde komma 

ihåg, hon berättade också vad de kommit fram till innan genom att läsa upp vad barnen sagt. Barnen 

kunde då komma ihåg vad de sagt och kommenterade detta (Fältanteckning, 2015) 

 

Pedagog 1 såg till vilka bilder barnen skulle ta upp och sa till dem när de skulle lägga ner bilderna. 

Pedagog 1 märkte inte när ett barn fastnade på ett ord och ville fortsätta prata om det, då hon 

pedagog hon snabbt läste igenom orden (Fältanteckning, 2015) 

 

Pedagog 1 utgick från vad barnen tidigare sagt om lika och olika för att visa att det dem sagt är 

viktigt.  

 

5.1.3 Barnråd som ett komplement 
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Allt arbete sker egentligen varje dag, barnrådet är bara en ny form (Pedagog1, intervju, 2015). 

 

 

När det kommer till arbetet med barnens delaktighet och inflytande utanför barnrådet så sker det 

enligt samtliga pedagoger dagligen i förskolans verksamhet. Det som pedagogerna då tänker på 

är enligt barnskötaren; 

 

 Att vi lyssnar, uppmärksammar, inte negligerar deras åsikter och att vi försöker tolka dem, både de 

med och utan språk. 

 

Utifrån mina intervjusvar om miljön så framkom det som viktigt att kunna uttrycka sig. 

 

Barnen ska tänka själva och uttrycka hur de känner kring sin vardag (Pedagog 1, intervju, 2015). 

 

 

Enligt pedagog 2 så arbetar pedagogerna med en miljö som ger barnen inflytande över sitt egna 

liv. 

 Vi har en miljö på barnens nivå, barnen kan enkelt ta det material de vill ha och gå till det rum de själva 

vill (Pedagog 2, intervju, 2015). 

 

 

5.2  ”Finns det hinder i arbetet för att ge barnen inflytande och delaktighet?” 

 

5.2.1 Uttrycka sig utan språk  

 

Av min frågeställning om hinder med barnrådet kom det fram att språket spelar roll 

 

Innan barnrådet kom till så fann det frågor om så små barn tala? Det finns de utan språk, hur kan de 

bidra och påverka? (Pedagog 1, intervju, 2015). 

 

Svårigheter är att det finns olika språkbakgrunder. Vi måste välja tydliga frågor, så de förstår vad vi 

menar och så man kommer in i rätt diskussion(Barnskötare, Intervju) 
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I intervjusvaren framkom det att pedagog 2 att ansåg att det går att uttrycka sig utan språk. 

 

De yngre barnen utan språk kan uttrycka sig när de visar bilder (Pedagog 2, intervju, 2015). 

 

 

Detta visade sig konkret under barnrådsmötet 

 

Pedagog 2 vill att barnen ska visa vad de har fått göra på sin avdelning och ger flicka 2 och pojke 5 

en varsin bild som de kan hålla upp för de andra(Fältanteckning, 2015) 

 

 

5.2.2 Målstyrt 

 

Vid frågan om hur barnrådet går till fick jag svar från pedagog 2 att: 

 

Det är pedagog 1 som leder och bestämmer exempelvis, vilka som ska prata först, vilken sång vi ska 

sjunga, måste finnas struktur finns barn som bara pratar på om ingenting och vissa barn som inte 

säger något, alla måste komma till tals, vi måste ge barnen utrymme att komma till tals och få 

uttrycka sig. Det är viktigt att inte börja prata om något annat, att man håller sig till temat, annars 

ingen mening att prata om viktiga saker (Pedagog 2, intervju, 2015). 

 

I början av min observation inledde pedagog 1 barnrådet med frågor som rörde temat ”lika och 

olika”. Barnens svar på frågorna var korta och höll sig till temat. Pedagogerna bestämde vilka 

som skulle prata och hur det skulle pratas om temat. 

 

 

Första delen av mötet tar Pedagog 1 upp två lappar med två olika färger och frågar barnen om de är olika 

eller lika, ”olika!” säger barnen i kör. Temat om lapparna är olika eller lika håller på tills barnskötaren tar 

upp några bilder som tagits på deras avdelning, hon berättar att de tagit bilder på hur olika och lika kan se 

ut medan hon berättar så tar pojke 4 också upp en bild att visa men  får tillsägelse av pedagog 1 att det inte 

är dags att visa  den bilden. 

Lite senare så vänder sig pedagog 1 till barnskötaren och frågar om de också tagit bilder på ögon som de 

andra avdelningarna hade gjort för att visa skillnad på ögonfärg, hon ska precis till och svara när hon blir 



 26 

avbruten av att pedagog 1 hyschar och rättar till pojke  4 som står upp för  att kunna se barnskötarens bild 

närmare, att sitta ner och säger till barnen, flicka 1 och pojke 3, att de ska lyssna och inte prata för det är 

inte deras tur då de är upptagna med att kolla på bilder o prata om dem. 

Flicka 2 som suttit still länge väljer att flytta sig närmre till soffkanten och luta sig mot den, pedagog 2 tar 

då och sätter flicka 2 tillrätta igen (Fältanteckning, 2015). 

 

 

I observationen ville pojke 4 röra på sig mycket, vilket han blev tillsagd om. Pojken hörde ändå 

vad som sades.   

 

I en situation verkar det som att pojke 4 inte lyssnar då han rör på sig mycket och inte kollar på 

pedagog 1 som pratar, men när pedagog 1 frågar om alla är lika eller olika så säger han olika. Lite 

senare lägger han huvudet på soffkanten och verkar som om han är trött men när barnskötaren pratar 

om att en pojke på hennes avdelning är stor så frågar pojke 4 om denna pojke fyllt 4 år 

(Fältanteckning, 2015). 

 

Under ett moment av barnrådet kom pedagogerna och barnen i diskussion ifall kläder ska vara 

sköna eller fina så frågade den ledande pedagogen till alla barnen:  

 

Tycker alla att det är viktigt med sköna kläder?”, hon får ett nej från pojke 2. “Nej?! frågar pedagog 

1 och ser bekymrat på barnet, pedagog frågar “tycker inte du att kläder ska vara sköna?” Pojke 2 

svarar igen ”nej” pedagog 1 svarar “nähä” och fokuserar sedan på flicka 1 som talar om att kläder 

ska vara sköna, pedagog instämmer med flickan och säger “ kläderna ska vara sköna 

(Fältanteckning, 2015). 

 

Pojken hade åsikten om att det viktigaste inte var att kläderna ska vara sköna, denna åsikt 

delades inte av de andra. 

 

Under de sista minuterna av observationen var barnen entusiastiska över ett sidospår som 

diskussionen om ”olika och lika” hade hamnat i. Detta var något som flicka 2 ville prata om; 

 

Flicka 2,  vill säga något, pedagog 1 avbryter och säger “förlåt men vi ska nu avsluta barnrådet med 

en sång (Fältanteckning, 2015). 
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Ett lekfullt arbetssätt visade sig i en situation under barnrådet 

 

Pojke 2 frågade om de kunde sjunga en sång som han gillade, pedagog 1 och barnskötaren sa att de 

kan de göra men lite senare verkade pedagog ha glömt detta då hon sa att hennes skulle tala om vad 

de hade pratat om, barnskötaren påminde då om sången (Fältanteckning, 2015). 

 

 

5.2.3 Störst talutrymme till de vuxna och användning av slutna frågor 

 

Samtalstid  

 

Jag valde att ta tid på hur länge barnen respektive de vuxna fick chans att yttra sig under 

barnrådsmötet. Då barnrådsmötet handlade om att barnen skulle få chans att uttrycka sig så är det 

viktigt att de får det utrymmet. 

Tiden för vuxna blev 16 minuter, tiden för barnen 4 minuter.  Jag valde att ta med alla yttringar, 

även om barnen pratade utan att någon lyssnade och när de pratade samtidigt som någon annan 

pratade. 

 

 Slutna frågor  

 

Under observationen använde pedagogerna många frågor som endast kunde generera korta svar. 

Under första delen av barnrådet var det frågor som “ Är de här lapparna lika eller olika?”, “Är vi 

olika eller lika?” som gavs av pedagog 1. Det skedde också att pedagog 1 gav frågor som tydligt 

hade ett rätt eller fel svar. Till exempel “Vad har pojkes 2 för ögonbrynsfärg?”, “vad heter vår 

förskola?”. Barnen rättade också till sina svar, till exempel:    

 

Flicka 1 rättade till sitt egna svar hon gav om lapparna hade lika eller olika färg då hon råkade säga 

att de hade lika, istället berättade hon att det var formen som hon menade var lika (Fältanteckning, 

2015).  

 

 

Det fanns också mer öppna frågor som “vad tycker du/ni” detta tillät längre svar från barnen. 

Ett exempel på en öppen fråga var; 
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Pedagog 1 säger att hon vill ställa en sista fråga vilket är om det är viktigt att alla är lika eller olika 

(Fältanteckning, 2015). 

 

Denna fråga fick med många barn i diskussionen och en del barn började prata efter egna 

erfarenheter. I ett av samtalen pratades det om att olika kläder behövs under olika årstider, detta 

samtal ledde till ett sidospår då: 

 

Flicka 2 säger att man kan åka pulka när det är vinter, pojke 5, som varit tyst mesta av tiden säger att på 

vägar måste man åka bil. Pedagog 1 säger till pojke 5 att det inte alls är så att man måste åka bil på en väg, 

man kan gå också om man vill hon understryka att det är olika hur man väljer att göra men att de nu ska 

lämna vinter bakom sig (Fältanteckning, 2015). 

 

 

Pedagog 1 ville att barnen skulle fokusera på det valda ämnet men de är djupt försjunkna i sin 

diskussion 

 

Flicka 2 och pojke 5 fortsatte prata ifall man måste åka bil på vägar eller inte då flicka 2 inte höll med 

honom, det varade inte länge då pedagogen avbröt dem och sa att de skulle börja avsluta och fick lov att 

neka flera barn att säga sina åsikter (Fältanteckning, 2015). 
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6 Analys 
 

Här kommer jag analysera valda delar av resultatet och koppla dem till mina forskningsfrågor 

efter den ordning de ställdes i avsnitten om syfte med arbetet. 

 

6.1 Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen känsla av inflytande och delaktighet?  

 

I resultatet framkommer det från pedagog 1 att barnrådet ska ge barnen chans till att dela med sig 

av sina tankar och åsikter. Utifrån detta går det att se att arbetet präglas utav ett barnperspektiv, 

då barnens perspektiv anses som viktiga i arbetet(Sommer et al, 2011, s.42). 

 

 Pedagog 1 uttrycker att barnrådet inte ska vara en arena där man bestämmer något, utan en slags 

samtalsstund där man följer barnens intresse och låter dem få höras. Utifrån det sociokulturella 

synsättet kan vi tolka det som att pedagog 1 ändå ser stunden som en slags stund där man kan få 

bestämma. Barnen får här bestämma vad samtalet leder till genom att pedagogerna följer dem. I 

det sociokulturella perspektivet är det just kommunikation mellan människor som möjliggör 

påverkan av varandra då de via språket överför meningar som bidrar till detta(Säljö, 2000, s. 88-

89). 

 

I kategorin ”Pedagogernas uttalade syfte” hänvisade jag till pedagog 1 som framhöll att barnen 

ska lära sig att kunna tänka och tala. Detta kopplas ihop med Deweys tankar om vad barn ska ha 

med sig inför framtiden. Enligt Dewey är det viktigt att ha rätt sort förutsättningar med sig inför 

en framtid som vi inte kan förutspå, bland annat att kunna uttrycka egna åsikter. Jag tolkar det 

därför, utifrån Deweys teori, som att pedagogerna vill ge barnen rätt verktyg inför framtiden 

(Dewey, 2004, s. 189-190). 

 

Jag tolkar mina intervjusvar som att pedagogerna har ett barnperspektiv som innebär att de anser 

att barnet ska ha rättigheter i förskolan och kunna påverka den. Utifrån Deweys teori kan vi 

förstå den tanken i termer av att det är bra att lära sig saker tidigt som senare kommer till att 

användas i framtiden. Här är det att vara med i en demokrati(Dewey, 2004, s. 161-162).   

 



 30 

I resultatet framkommer det från Pedagog 2 att de på förskolan arbetar för en miljö som tillåter 

barnen att kunna styra sig själva. Här syns ett tänk att barnen ska få känslan att de har 

möjligheter att både delta och kunna påverka. Pedagogernas strävan kan kopplas ihop med 

Deweys teori där demokrati handlar om att man utför den dagligen tillsammans med andra och 

att det inte går att lära sig sporadiskt om demokrati i få utvalda situationer(Dewey, 2004, s. 161-

162). 

 

Att inse vikten av vardagligt lärande kan också sammankopplas med det sociokulturella 

perspektivet. I denna teori ser man på det vardagliga samtalet och interaktioner som de viktigaste 

lärsituationerna (Säljö, 2000, s. 233). 

 

Pedagogerna och barnskötaren uttryckte att barnrådet är något frivilligt. Det kan tolkas som att 

metoden utgår från barnets intressen då det är deras egen drivkraft som gör att de går på dessa 

möten. Att de känner lust till denna metod. Barnen kan utifrån Deweys teori anses ha inflytande 

över sitt liv då de kan välja om de vill delta eller inte (Dewey, 2004, s. 154-155). 

 

I min undersökning framkom det att det är pedagogerna som väljer fråga men att de i framtiden 

vill försöka få det från barnen. Utifrån detta svar går det att förstå att barnen inte är aktivt 

medverkande i planeringen, detta sker hos pedagogerna. Utifrån Deweys teori vet vi att för att 

försäkra sig om att lärsituationen kommer tilltala barnen är det bra att ha barnen med i 

planeringen. För att koppla till Deweys teori kan vi förstå frågorna som pedagogerna valt som ett 

osäkert kort, då de inte har utgått från barnens egna åsikter. Utan barnens medverkan kan 

pedagogerna inte veta hur barnen kommet bemöta situationen och om de förstår sig på det som 

ska läras in(Dewey, 2004, 2004-206). 

 

När pedagogerna berättar att de ändå försöker fånga in vad barnen kan tycka är intressant att 

diskutera så kan vi koppla det till teorin om barnperspektiv, då de vill tolka vad de är intresserade 

av. Genom detta förhållningssätt så kan ett närmande göras för att få med barnen i planeringen, 

då barnens uttryck kan leda till att barnen får chans att kunna påverka(Sommer et al, 2011, s. 42). 
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Både pedagoger och barnskötare berättade att barnrådet inte har några direkta förhållningsregler 

som alla ska förhålla sig till. Detta kan jämföras med observationen där en pojke inte ville sitta 

still på soffan utan gå upp och röra sig. Hans beteende fick ett stopp då en av pedagogerna sa till 

honom. Utifrån detta kan det tolkas som att pojken inte fick stå upp då det var bättre att sitta ner 

under barnrådsmötet. Utifrån Deweys perspektiv är det nödvändigt att barnen ska få lov att röra 

sig om de ska ha möjlighet koppla situationen i relation till sina egna erfarenheter. Att behöva 

sitta still är något som vi vuxna valt att ha det under möten och att barnen då sitter still visar på 

ett samarbete från dem. När barnen senare vill börja röra sig handlar det mer om att de inte vill 

samarbeta längre utan att de vill vara mer aktiva i sitt lärande (Dewey, 2004, s.199).  

 

I resultatet framkom det att barnskötaren fick påminna pedagog 1 om sjunga en sång som ett 

barn önskade sjunga. Enlig Dewey så kan ett målsträvande arbetssätt medföra att här-och-nu 

situationen inte syns då tankarna är fast vid målet. Att barnens initiativ inte uppmärksammas kan 

ge dåliga erfarenheter och leda till att samma situation i ett senare tillfälle ses som negativt av 

barnet (Dewey, 2004, s. 189-190). 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna valde att sjunga en sång, då det var en önskan från ett 

av barnen. Lust är enligt teorin om barnperspektiv viktigt tänka på när man vill inta ett 

barnperspektiv. Att man inser betydelsen av lärande och lek som två komponenter som 

tillsammans bidrar till barnets lust att lära (Sommer et al, 2011, s. 228). Genom att pedagogerna 

valde att kombinera sång med barnrådet utifrån barnets initiativ så kunde barnrådet ses som det 

utgick utifrån barnets intressen. 

 

Sammanfattning 

 

Utifrån Analysen förstår vi att arbetsmetoden präglas av att barnen ska få chansen att uttrycka sig 

tillsammans med andra barn och vuxna. Pedagogerna har en strävan av att följa barnet i det som 

känns viktigt för denne och ge bekräftelse på det som sägs.  I dagsläget väljer pedagogerna 

vilken fråga som ska tas upp under mötet och som också ska bearbetas innan mötet. 
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6.2 Finns det hinder i arbetet för att ge barnens inflytande och delaktighet?  

 

I resultatet framkom det från intervju med pedagog 2 att barnen får lov att uttrycka sig, men inte 

om vad som helst. För att gå tillbaka till teorin om ”barnperspektiv och barns perspektiv” vet vi 

att barn svarar efter hur de upplev er frågorna som pedagogerna ger. Utifrån denna teori kan vi 

förstå det som att barnen tolkar frågor på sitt egna sätt och att de vuxna behöver ha ett 

barnperspektiv där de förstår hur barnet förstått frågan och om frågorna varit oklara (Säljö, 2000, 

s.112-114). 

 

Att negligera det barnet vill prata om och som inte håller sig inom det valda temat, kan leda till 

ett vuxenperspektiv. Ett vuxenperspektiv, till skillnad från barnperspektiv, är ett hinder för att 

kunna se bakgrund till varför barnen vill tala om en viss förseelse. Vidare kan detta ställa till 

hinder för barnrådsarbetet med att ge barnen inflytande och delaktighet då barnens uttryck inte 

ges ett värde av de vuxna(Sommer, Pramling Samuelsson, Hundeide, 2011, s. 150, 157). 

 

Pedagog 2 uttrycker i intervjun att barnen ska lära sig att få uttrycka sig men inte vad de själva 

vill prata om. Utifrån Deweys teori om inflytande förstår vi att en individ har inflytande när de 

får påverka sin situation. Utifrån detta kan vi tolka pedagogs svar som att barnen inte har 

inflytande i lika stor utsträckning som de vuxna, vilka valt samtalsämne (Dewey, 2004, s. 154-

155). 

 

I resultatet går det att läsa att pojke 2 valde att säga emot en åsikt och bidra med sin egen 

uppfattning. Pedagog 1 instämde med flickan 1 som tyckte kläder ska vara sköna och inte med 

pojke 2 som inte ansåg detta vara viktigt. Att eftersträva konsensus av åsikter är i motsatthet 

enligt det sociokulturella synsättet där kunskapsbildning sker av att man tillsammans konstruerar 

kunskap då man delar med sig olika sätt att se på saker (Säljö, 2000, s 240).  

 

I resultaten visade det sig att flicka 2 inte fick säga en sak av pedagog 1 då de skulle börja 

avsluta. Eftersom pedagog 1 riktar sina handlingar mot att nå slutmålet så åsidosätts barnens 

initiativ i denna situation. Enligt Dewey kan detta blockera ett arbete med barnens delaktighet 
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eftersom pedagogs 1 handlingar är riktade mot att nå slutmålet och inte att plocka flicka 2 

initiativ. (Dewey, 2004, 189-190). 

 

 

 

I resultatet framkommer det att pedagog 1 ställde många slutna frågor och att flicka 1 upplevde 

dessa som rätt eller fel frågor. Barnet ansåg sig ha svarat fel på en fråga som pedagogen ställt 

och rättade då sig själv. Enligt Dewey kan ett barn, om de upplever situationer som formell, 

känna sig tvingade att bete sig på ett sätt som de tror kommer accepteras (Dewey, 2004, s. 198-

199). 

 

Denna situation kan liknas vid en situation som liknar det klimat som finns i ett klassrum, där 

läraren undervisar och frågar efter rätta svaren. Då barnen inte gav uttryck för egna tankar kan vi 

genom det sociokulturella synsättet förstå det som att de inte kunde påverka situationen. Att 

påverka kräver uttryck av egna åsikter. När pedagoger endast ställer frågor sker ingen 

kommunikation utan det blir istället en slags envägskommunikation utan bidrag från de andra 

medverkande i mötet (Säljö, 2000, s. 88-89). 

 

Under rubriken ”slutna frågor” i resultatdelen framgår det att pedagog 1 inte lyfte fram det 

barnen diskuterade. Om barnen inte får göra sina röster hörda så kan de inte påverka sin 

situation. Detta kan utifrån Deweys teori bidra till en fel bild av demokrati, som handlar om att 

kunna få påverka.  Dewey menade att barnen lär saker i nuet och det är viktigt att då reflektera 

kring vad det är de lär sig och vad de då kommer ta med för erfarenheter inför framtiden 

(Dewey, 2004, s. 189-190). 

 

Resultatet av tiden kan inte tolkas som att det var de vuxna som bidrog mest till barnrådsmötet, 

då det inte visar kroppsspråket och hur pedagogerna samtalade med barnen. Utifrån ett 

sociokulturellt synsätt kan det däremot tolkas att de vuxna fick mer chans till att definiera 

begrepp. Genom detta kunde de vuxna påverka synen på valda ord då de samtalade kring dem 

längre än vad barnen fick chans till (Säljö, 2000, s 233). 
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Sammanfattning 

 

Utifrån analysen ser vi att de hinder som förekommer i arbetet är att barnen mest svarar på slutna 

frågor och inte gav uttryck för egna tankar. De vuxna talar i betydligt högre utsträckning än 

barnen. Ett annat hinder som också kunde upptäckas var synsättet att barnens egna tankar inte 

var av värde om de inte höll sig till temat som valts ut av de vuxna. 
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7. Slutsats 
 

 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att de hinder som fanns i arbetet med barnrådet var att de vuxna 

ställde många slutna frågor som ledde till att barnen gav korta svar. Utifrån tidigare forskning om 

inflytande och delaktighet kan vi förstå att frågemönstret bidrog till att diskussionen inte tog fart. 

Enligt Tholin(2014, s.41) bidrar frågemönstret till att barnen inte kan uppfatta situationen som att 

man ska diskutera, utan istället att endast kunna svara på frågor. 

 

Ett annat hinder var att det barnen valde att prata om under barnrådet inte ansågs aktuellt om det 

inte höll sig till temat. Detta skulle kunna motsättas av Berit Bae (2010, s. 207-2010) som i sin 

artikel skriver att när det kommer till att göra barnen delaktiga så krävs det att de vuxna antar ett 

barncentrerat perspektiv. Att de lyssnar på det barnen har att säga och att det är viktigt att visa 

respekt mot barnen och deras åsikter.  

  

Utifrån resultatet om hur arbetet se ut, framgick det att arbetet handlar om att barnen ska få 

uttrycka sig och bli hörda. Barnrådet handlar inte om att bestämma något. Detta är också något 

som Bae beskriver i sin studie, där ordet delaktighet inte endast innebär att barnet kan få lov att 

välja, det handlar också om att ska få lov att uttrycka sig tillsammans med sina kamrater(Bae, 

2010, s. 209-210). 

 

Enligt pedagogerna är barnrådet är en liten del av ett dagligt arbete med att låta barnen få känna 

sig delaktiga och ha inflytande. Pedagogerna vill att barnen ska få känna av demokrati hela tiden 

och att det inte är något man lär sig under vissa tillfällen, demokrati lever man. Detta kan 

relateras till Baes studie (2009, s. 399-400) där hon skriver att arbetet i vardagen är viktigt då 

barnen måste få många chanser till upplevelse av demokrati.  

 

Utifrån denna studie förstår vi barnrådet som en metod som kan bidra till att barnen får 

erfarenheter av att få lyssna och bli lyssnade på. Detta är viktiga erfarenheter som vi pedagoger 

kan ge till barnen då de är vår framtid. Däremot om barnen inte får uttrycka det som känns 

viktigt för dem så försvinner arbetet med att låta barnen få inflytande. En möjlighet är att hela 
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arbetet med barnrådet, från början till slutet, utgår från barnens intressen och i samarbete med 

dem. Att de vuxna fokuserar på nuet istället för att ha fastställda mål. 

  

7.1 Implikationer 

 

Denna studie kan användas av förskolor som arbetar med barnrådsmöte och som vill ta del av 

hur andra förskolor arbetar med denna metod. Studien kan också med fördel användas av 

pedagoger som vill öka sin förståelse över vad som är viktigt när det kommer till att ge barnen 

inflytande och känsla av delaktighet.  

 

 

7.2 Vidare forskning 

Jag anser att mer forskning om barnrådsmöte behövs, då jag ser detta som en metod som har 

möjlighet att stärka barnens röster. Det jag känner vore bra är att jämföra arbetet i vardagen och 

arbetet under barnrådsmötet för att se om det finns skillnader eller likheter i arbetssätt och i så 

fall varför. En annan intressant forskning vore att intervjua barnen om vad de tycker om 

barnrådet och om de vet varför de har barnråd. 
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Bilaga 1. Information och samtycke till observation 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Sabine Melkersson och är en förskollärarstudent som går min sista termin. Jag 

skriver mitt examensarbete just nu vilket handlar om barnråd, eftersom ert barn är med i barnråd 

så är det intressant för mitt arbete att se hur deras inflytande och delaktighet tas till vara under 

barnrådet.  Min observation kommer gå till genom att jag filmar interaktionen under barnrådet 

samt att jag spelar in ljud. 

Jag hoppas gärna att ni tillåter ert barn att få vara med i min observation, jag kommer följa 

vetenskapsrådets anvisningar, detta innebär att det bara är jag som kommer få se videon, det bara 

är jag som vet vilka barnen och pedagogerna är samt att materialet kommer förstöras efter min 

analys av det.  Barnen kommer också få lov att avbryta sin medverkan när de vill.  

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar så kontakta mig gärna! 

 

Mobilnummer: 07XXXXXXX 

 

Med vänlig hälsning/ Sabine Melkersson 

 

 

 

 

 

 

Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn observeras under barnrådet 

 

 

 

 

Underskrift:                                                                        
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Bilaga 2 Information och samtycke till intervju 
 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Sabine Melkersson och är en förskollärarstudent som går min sista termin. Jag 

skriver mitt examensarbete just nu vilket handlar om barnråd. För att få tillräckligt med 

information om barnråd så kommer jag behöva göra en observation samt använda mig av 

intervjuer.  

 

Jag hoppas gärna att ni vill vara med i en intervju som handlar om barnråd, jag kommer följa 

vetenskapsrådets anvisningar, detta innebär att det bara är jag som vet vilka ni är samt att ni 

kommer få lov att avbryta er medverkan när ni vill.  

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar så kontakta mig gärna! 

 

Mobilnummer: 07XXXXXXXX 

 

 

Med vänlig hälsning/ Sabine Melkersson 

 

 

 

Underskrift:  
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Bilaga 3 intervjufrågor  
 

Hur och varför startades barnrådet på er förskola? 

 

Är deltagandet frivilligt? 

 

Vad menas med att barnen ska få ha inflytande och känna sig delaktiga under barnrådet? 

 

Hur förbereder ni inför barnrådet? 

 

Vad görs under barnrådet? 

-varför? 

 

Finns det regler som ska hållas under barnrådet? 

-varför? 

 

Finns det svårigheter när det kommer till att ge barnen inflytande och delaktighet under 

barnrådet? 

Vilka/Varför? 

 

Har ni pedagoger ett gemensamt syfte med barnrådet? 

-Finns det olikheter i tänk kring barnrådet? 

 

Synliggör ni vad som har tagits upp under barnrådet efteråt? 

-Varför? 

 

Arbetar ni för att barnen ska kunna få vara delaktiga och kunna påverka även i vardagen? 

Varför? 
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