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Sammanfattning  
	  
Vårt arbete ”Barns inflytande och delaktighet i förskolan -med fokus på planerade aktiviteter” 
behandlar barns inflytande och delaktighet i förskolan. Studiens syfte är att undersöka barns 
inflytande och delaktighet i den planerade aktiviteten i förskoleverksamhet. Vi vill se hur barn 
erbjuds delaktighet och inflytande samt hur interaktionen ser ut mellan barnen och 
pedagogen. Vi har undersökt hur pedagogerna tolkar begreppen ”delaktighet” och 
”inflytande” och i vilka situationer som delaktighet och inflytande ges till barnen. Vi har även 
undersökt hur pedagogerna resonerar kring olikheterna för barns möjligheter och erbjudanden 
när det gäller delaktighet och inflytande i den planerade aktiviteten. 
 
Vi har bearbetat, tolkat och sammanställt ett resultat utifrån kvalitativa intervjuer med 
pedagoger samt observerat planerade aktiviteter i förskolan.  
 
Resultatet visar att barns inflytande och delaktighet både möjliggör och begränsas utifrån 
pedagogernas förhållningssätt. Beroende på vad barnen använder sig av för strategier 
påverkas deras möjligheter till inflytande och delaktighet.  
 
Våra slutsatser är att det är av betydelse att som pedagog fundera över och förstå på vilka 
premisser, samt hur styrning påverkar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 
Pedagogen bör ställa sig frågan om det är betydelsefullt för hen att få igenom sina 
förutbestämda mål och tankar? Eller om det är viktigast att barnen får göra det som de önskar 
och anser är givande, i förskoleverksamheten? 
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Abstract  
 
This thesis called ”Children’s influence and their participation in preschool - focusing on 
planned activities”. It deals with, as the title indicates, questions concerning the children’s 
influence and their participation in pre-school. The purpose of this paper is to examine the 
influence and participation of children when it comes to the planned activities in preschool. 
Our ambition is to see whether children, and which kind of children, get invited to participate 
in the activities and what role they play. Another interesting view is to see how the interaction 
is between the children and the educators. How do the educators interpret the concept of 
influence and participation? And in which occasions are these given to the children?  

Earlier research within this field shows a different approach and perspective regarding the 
learning that is in use. We have analyzed, interpreted and compiled the outcome of six 
interviews with as many educators. We have observed six different planned activities where 
three educators held the lessons.   

The results show that the educators approach enables and limits the children’s influence as 
well as their participation. Depending on what kind of strategies the children’s use, it can 
change the outcome and have an effect on their chances of influence and participation. Our 
conclusion is that it is of importance that the educator reflects and understands which terms 
and how leading the activity affects the children’s possibilities to take influence and 
participate.    

The educator should scrutinize if it is more significant, to reach the preset goal of the activity, 
or that the children can do as they please and what they feel is valuable. 
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1. Inledning 
	  
Detta arbete kommer att behandla barns inflytande och delaktighet i förskoleverksamheten 
under den planerade aktiviteten. Motivet till detta val är för att vi båda har uppmärksammat 
att barns inflytande och delaktighet skiljer sig åt när det kommer till den planerade aktiviteten 
i förskoleverksamheten. Detta med tanke på att det oftast är pedagogerna som planerar 
aktiviteten därför kan deras styrning påverka barns möjlighet till inflytande och delaktighet. 
 
Vi har valt att undersöka detta område för att få en bild av hur det kan se ut i förskolan. I 
verksamheten kan det finnas barn som kräver extrastöd och tar mer plats, det kan även finnas 
barn som tar mindre plats och kommer på så sätt i skymundan.  
 
Detta är intressant att undersöka för att få en uppfattning om hur delaktighet och inflytande 
sker i en barngrupp. Vi har valt att observera en barngrupp under sex planerade aktiviteter och 
med tre olika pedagoger. Genom observationerna vill vi se hur barn görs delaktiga och hur 
mycket inflytande de får under den planerade aktiviteten. Vi vill även se hur interaktionen ser 
ut mellan pedagogerna och barnen. Vi har även valt att intervjua sex pedagoger detta för att ta 
reda på hur pedagogerna resonerar kring barns inflytande och delaktighet under den planerade 
aktiviteten. Vi vill även komma fram till hur pedagogerna resonerar kring olikheterna för 
barns möjligheter och erbjudanden när det gäller delaktighet och inflytande i den planerade 
aktiviteten. 
 
I läroplanen för förskolan framförs tydligt begreppen delaktighet och inflytande samt 
betydelsen av dem. Det står att: 
 
”I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö98, rev 
2010, s. 12). 

1.1 Syfte och frågeställning 
	  
Syftet med detta arbete är att undersöka barns inflytande och delaktighet i den planerade 
aktiviteten i förskoleverksamhet. Vi vill se hur barn görs delaktiga och erbjuds inflytande 
samt hur interaktionen ser ut mellan barnen och pedagogen. Vi vill även undersöka och ta 
reda på hur pedagogerna resonerar kring begreppet inflytande och delaktighet i 
förskoleverksamheten. Samt även hur pedagogerna resonerar kring olikheterna för barns 
möjligheter och erbjudanden när det gäller delaktighet och inflytande i den planerade 
aktiviteten. 
 

• Hur görs barn delaktiga och hur mycket inflytande får de under den planerade 
aktiviteten? 
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• Hur ser interaktionen ut mellan pedagogen och barnen under den planerade 
aktiviteten? 

• Hur resonerar pedagogerna kring barns inflytande och delaktighet under den planerade 
aktiviteten i förskoleverksamheten? 

• Hur resonerar pedagogerna kring olikheterna för barns möjligheter och erbjudanden 
när det gäller inflytande och delaktighet i den planerade aktiviteten? 
 

1.3 Förord 
	  
Vi vill först och främst ge ett stort tack till de barn och pedagoger som ställt upp under 
skrivandet till denna uppsatts. Vi vill också ägna ge ett stort tack till förskolechefen och alla 
vårdnadshavare för deras medgivande till att genomföra observationer och intervjuer. Ett stort 
tack till vår handledare Petra Gäreskog för sitt stora engagemang och stöd i vår skrivprocess. 
Tack Petra för den vägledningen du gett oss genom processen av vårt arbete.  
Ett sista stort tack går till oss själva som har fört ett gott samarbete och stöd i med och 
motgångar.  
 
1.4 Disposition 
	  
Detta arbete grundar sig på två stycken delstudier där författarna ansvarat för varsin del. Dilan 
Mustafa har ansvarat för de delar som rör intervjuer, för att belysa hur förskollärarna 
resonerar kring barns delaktighet och inflytande. Författaren Linn Rothman har ansvarat för 
de delar som rör observationen under den planerade aktiviteten i förskoleverksamheten detta 
för att studera interaktionen mellan pedagogen och barnen. Uppdelningen gäller främst metod 
kapitlet som är delat i två för att belysa metoderna av både intervju och observation. Detta för 
att tydligare skriva fram de olika tillvägagångssätten och övervägandet för respektive metod. 
Resultaten av dessa två delstudier kommer att lyftas och bearbetas var för sig under 
resultatdelen. De kommer sedan sammanföras till en gemensam analys, detta för att ge en mer 
överskådlig bild utav resultatet. Arbetets resterande delar har gemensamt skrivits.	  

Studien inleds med en litteraturöversikt där vi har valt att beskriva den planerade aktiviteten, 
det kompetenta barnet, demokrati i förskolan, interaktion, barn som sociala aktörer, barn som 
medskapande samt pedagogens förhållningssätt och styrning. Därefter redovisas de teoretiska 
utgångspunkterna där studiens teoretiska ramverk redogörs, vi har valt att utgå från ett barns 
perspektiv. Efter detta presenteras begreppen delaktighet och inflytande utifrån vad tidigare 
forskning visar. Därefter redovisas metod delen och efter det kommer studiens resultat och 
bearbetning av empiri i två olika delar. Studien avslutas med en gemensam diskussion och 
konklusion av resultatet. 
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2. Litteraturöversikt 
	  
2.1 Den planerade aktiviteten 
	  
Den planerade aktiviteten är väsentlig i vårt arbete då vi undersöker barns inflytande och 
delaktighet i just denna aktivitet. Den planerade aktiviteten är även central i förskolan då den 
är en del av barnens och pedagogernas vardag. För att förklara närmare vad den planerade 
aktiviteten innebär kommer initialt de didaktiska frågorna att beskrivas. Dessa frågor är 
betydelsefulla eftersom pedagogen använder sig av dem när hen planerar aktiviteten, de 
hjälper pedagogen att handla insiktsfullt och att välja ett innehåll. Didaktiken har tre 
grundfrågor vad? hur? och varför? (Hansén m.fl. 2011, s.64).  Liberg (2014, s. 336) förklarar 
att de frågor pedagogen ställer sig i sin didaktiska planering är ”vad skall barnen lära sig?”, 
”hur skall pedagogen gå tillväga för att barnen ska uppnå ett lärande?” samt ”varför skall 
barnen lära sig detta”?  
 
Ett annat viktigt begrepp som är av betydelse i den planerade aktiviteten är den didaktiska 
triangeln som används för att beskriva relationen mellan tre parter. Dessa parter är innehållet, 
pedagogen och barnet (Bronäs och Runebou, 2010, s. 84). Den planerade aktiviteten handlar 
på så sätt om relationerna mellan pedagog och innehåll samt mellan barnet och innehållet och 
slutligen relationen mellan barn och pedagog. För att förtydliga det hela går det att förklara att 
lärandet uppstår i interaktionen mellan barn och innehåll och det är detta som pedagogen kan 
observera. Det pedagogiska lärandet uppstår i relationen mellan barn och pedagog under den 
planerade aktiviteten (Kroksmark m.fl. 2011, s.45-47).  

2.2 Det kompetenta barnet 
	  
I förskoleverksamheten har synen på det kompetenta barnet en väldigt stark position, med 
detta menar Hammarberg (2006, s. 15) att barn i förskoleverksamhet har rätt till att få 
tillräckligt med inflytande över verksamhetens innehåll och arbetssätt. Därför är det av stor 
vikt att pedagogen möjliggör situationer där barn får möjlighet till inflytande och delaktighet. 
Dels för att vidga barnens möjligheter samt att tillskriva dem kompetens. Halldén (2007, s.32-
33) skriver att barn är såsom vuxna både handlingskraftiga och kompetenta och har en 
förmåga att påverka samhället. Den planerade aktiviteten är ett sådant tillfälle där pedagogen 
kan möjliggöra situationer som kan tillskriva barnen kompetens. Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson (2013, s. 150-152) förklarar att barns röster och handlingar ska 
tillvaratas i förskolan. Detta räknas som en del av en demokratisk process som ska användas 
inom det pedagogiska arbetet i förskolan, tillexempel under den planerade aktiviteten. 

Dahlberg, Moss & Pence (2002, s.215) förklarar sin syn på det kompetenta barnet och menar 
att alla barn föds med förmågan att vilja lära. Pedagogen bör på så sätt vara medforskande och 
nyfiken för att stimulera barnens förmågor. Både Eidevald (2009, s. 31) och Nordin-Hultman 
(2004, s. 12) menar att barnet blir kompetent i relation till den omgivning och i det 
sammanhang de befinner sig i.  
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2.3 Barn som sociala aktörer 
 
När barn är aktiva, sociala och integrerar med andra kan de betraktas som sociala aktörer. 
Barn som sociala aktörer är betydelsefullt i detta sammanhang eftersom de kan påverka de 
sociala kontexter de befinner sig i men även påverkas av dem. Den planerade aktiviteten kan 
vara ett sådant sammanhang som barnen kan påverka och påverkas av. Gustavsson (2006, s.9-
11) och Löfdahl (2004, s.67) beskriver att för att vi ska kunna se barn som sociala aktörer 
behöver de befinna sig i relation till andra barn och vuxna samt i sin egen kontext. Barn skall 
ses som kreativa och aktiva i sina egna liv. 

Gustavsson (2006, s. 23) förklarar att barndomen är något unikt och inte bara en förberedelse 
inför vuxenlivet. Det är av stor betydelse att se barn här och nu för att förstå vad som är 
viktigt för dem. De vill vara delaktiga och känna tillhörigheten med andra barn vilket då har 
stor betydelse för deras socialisationsprocess. Ivarsson (2003, s. 56) framför vikten av att vi 
ser barn som sociala aktörer eftersom deras handlingar och agerande är betydelsefullt för att 
kunna förstå olika samhällsfenomen. 

2.4 Barn som medskapande 
 
Utifrån de tidigare begreppen går det inte att undgå att barn är medskapare i den planerade 
aktiviteten. Barnen skall ges en aktiv roll så att de får inflytande och delaktighet, eftersom det 
handlar om att få vara en del av gemenskap (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 114 -
115). Barnen har rätt att i dessa situationer uttrycka sina tankar och åsikter, något som vi 
dessförinnan nämnt i ovanstående begrepp. Enligt Johannesen och Sandvik (2009, s. 29-31) 
handlar barns medskapande om att de ska bli delaktiga och ha inflytande över den verksamhet 
de vistas i. Detta kan ske i samspel med andra personer. Som pedagog handlar det om att 
alltid ha syn på det kompetenta barnet och tro på barnets förmåga och vilja.  

2.5 Demokrati i förskolan 
	  
Demokrati är ett begrepp som är relevant i detta arbete eftersom det går att koppla samman 
med delaktighet och inflytande. För att tydliggöra hur detta hänger samman förklarar 
Björklund (2014, s. 18) att demokrati handlar om att alla ska få känna sig delaktiga. Mer 
ingående beskriver Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 114-115) att delaktighet handlar 
om att vara en del av en gemenskap samt att inflytande handlar om att personen kan påverka 
sin vardag genom att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Det är mycket viktigt att alla 
barn i verksamheten är delaktiga och får inflytande eftersom det är en demokratisk rättighet.  

Den planerade aktiviteten är ett tillfälle då pedagogen enligt Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson (2013, s. 150-152) kan lyfta barnens tankar och åsikter och även låta barnen 
påverka aktiviteten utifrån deras intressen och synpunkter. Författarna menar att 
barnsaktörskap kan handla om att barnens röster och handlingar tillvaratas i 
förskoleverksamheten, vilket kan räknas som en del av en demokratiskprocess. 

I en undersökning som Eide m.fl. (2012, 12-15) framtagit visar att pedagogerna anser att 
innehållet i de planerade aktiviteterna var av större betydelse än barnens önskningar och 
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åsikter. Nackdelen som ofta uppstår när pedagogen planerar en aktivitet är att de inte är 
tillräckligt öppna för barnens perspektiv eftersom det inte alla gånger passar till deras 
planeringar. Arnér (2009, s. 21-22) menar att en pedagog har en skyldighet till att tillgodose 
barnens rätt. Barn skall ges möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt som 
pedagogen skall visa intresse för deras tankar och åsikter. 

Hammarberg (2006, s.15) lyfter både delaktighet och inflytande som en demokratisk rättighet. 
Inflytande är en rättighet eftersom att alla barn skall få möjlighet att påverka verksamhetens 
innehåll och arbetssätt. Hamerslag (2013, s.12-14) lyfter också begreppet delaktighet som en 
rättighet. Författaren beskriver det så här ”barns delaktighet anses vara något som är 
självklart att eftersträva, en mänsklig rättighet som ligger i förskolans uppdrag och anses 
utgöra en grund för lärande”. 

2.6 Interaktion 
 
Författarna Lindblad och Sahlström (2001, s.56-57) framför att interaktion kan ses som 
grundläggande sociala handlingar och att dessa handlingar även bygger på relationer mellan 
människor. Interaktionen kan fångas genom att vi observerar hur andra människor 
kommunicerar. Under den planerade aktiviteten är det betydelsefullt för pedagogen att kunna 
studera den interaktion som sker i barngruppen, här går det att studera både normer, 
identiteter och de värderingar som råder. Det gäller att som pedagog bygga på den interaktion 
som pågår mellan deltagarna och att tillvarata den diskussionen som fortlöper under den 
planerade aktiviteten. Williams och Pramling Samuelsson (2000, s.286-287) menar att barnen 
blir delaktiga i och med att de kommunicerar med andra barn eller pedagoger. De tillägnar sig 
olika uppfattningar, uttryck och innebörder som de använder sig av för att kunna skapa en 
interaktion med andra människor.  Författarna förklarar interaktion som att barnen uttrycker 
de intellektuella redskapen med hjälp av språket i samspel med andra. Slutligen påstår 
Månsson (2000, s.16) att den interaktion som barn deltar i har stor betydelse för deras lärande. 

2.7 Pedagogens förhållningssätt och styrning 
 
Pedagogens förhållningssätt har en stor inverkan på den planerade aktiviteten. Pedagogen kan 
vara den avgörande faktorn till att barn får ta del av inflytande och delaktighet. Det finns tre 
olika förhållningssätt som vuxna eller som i detta fall pedagogen kan använda sig av enligt 
Johansson (2003, s.48-53) som beskriver dessa förhållningssätt. Enligt följande kan det första 
förhållningssättet förklaras genom att pedagogen bemöter alla barn utifrån deras villkor och 
behov samt att pedagogen värdesätter deras förståelse. Detta förhållningssätt grundar sig på 
att alla barn är egna individer med egna behov och önskningar, där pedagogen har ett barns 
perspektiv. 

Det andra förhållningssättet utgår från det som pedagogen anser är det bästa för barnet. Det 
vill säga att vuxna utgår från sina egna förståelser och upplevelser för att avgöra vad som är 
lämpligast för barnet, på så sätt utgår de från ett barnperspektiv. Barnet ses däremot 
fortfarande som en individ med intentioner, men det är pedagogens föreställningar som är av 
betydelse. 
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Det tredje och sista förhållningssättet handlar om att barn är irrationella. Det kan förklaras 
genom att pedagogen varken utgår från eller närmar sig ett barns perspektiv. Pedagogen anser 
att barns intentioner är absurda eftersom de använder sina intentioner för att utmana 
pedagogerna, säga emot eller för att sätta upp egna regler i verksamheten. I och med detta 
förhållningssätt har barnen inte lika mycket utrymme för att ta del av inflytande och 
delaktighet med tanke på att pedagogerna utgår från ett barnperspektiv där deras synpunkter 
och åsikter anses vara det rätta och riktiga.  

Författarna Åberg & Lenz Taguchi (2005, s. 101-103) belyser att det är barns tankar, 
hypoteser och teorier som för arbetet i förskoleverksamheten framåt.  Författarnas åsikt 
stämmer till största del överens med Johanssons (2003) första förhållningssätt som beskriver 
barn som medmänniskor. En betydelsefull egenskap som pedagogen bör verka för är att hen 
är lyhörd och där lyssnandet är en central del för att ta alla barns åsikter i beaktande. 
Westlund (2011, s.164) menar att det inte är arbetsformerna i förskoleverksamheten som är 
avgörande för barns inflytande, utan det handlar till stor del vad pedagogen har för 
förhållningssätt. Pedagogens förhållningssätt bör enligt Sheridan & Pramling Samuelsson 
(2003, s. 72) främja barns delaktighet och inflytande. 

Som tidigare belystes är pedagogens förhållningssätt betydelsefullt för barngruppen och inte 
minst i den planerade aktiviteten. Däremot kan konsekvenser uppstå beroende på vilket sätt 
barnen styrs. Pedagogen kan använda sig av olika val för att styra gruppen (Westlund, 2011, 
s.26-27). Styrning kan vara positivt i den bemärkelsen att det gynnar barnens inflytande och 
delaktighet. Det blir däremot negativt då barnens inflytande och delaktighet hålls tillbaka. 
Barns möjligheter till att handla fritt begränsas till stor del av att pedagogen använder sig av 
bestämda alternativ. Detta kan förekomma i den planerade aktiviteten eftersom pedagogen 
redan på förhand bestämt vad aktiviteten ska handla om. Westlund (2011, s.171) tillägger att 
pedagogerna inte har rätt till makt enbart för att de är vuxna, utan de bör reflektera över hur 
de som pedagoger skall tillämpa sin makt. 

Dahlberg, Moss och Pence (2002, s.153) förklarar att pedagogerna kan under den planerade 
aktiviteten styra och initiera själva görandet och på samma gång utmana barnen i aktiviteten. 
Johannesen och Sandvik (2009, s.30) förklarar att styrandet kan ske via handlingar och ord 
som pedagogen använder sig av. Exempel på det kan vara att pedagogen påpekar för barnen 
vad de får göra och icke göra under aktiviteten. Författarna menar att pedagogen bör utmana 
barnen inför det som anses vara oacceptabelt samt att försöka inkludera alla i en gemenskap 
där inflytande och delaktighet äger rum. 

2.8 Inflytande och delaktighet  
 
Begreppen delaktighet och inflytande kan ibland användas synonymt i många olika 
sammanhang, men det finns skillnad mellan dessa två begrepp. Delaktighet kan beskrivas som 
att barnen tar del av något som någon annan redan bestämt. Däremot handlar inflytande om 
att barnen får vara med och påverka den situation de befinner sig i, tillexempel den planerade 
aktiviteten. Pedagogens uppgift handlar om att planera verksamheten utifrån barnens intressen 
och erfarenhet (Westlund, 2011, s. 18-20). 
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Arnér (2006, s. 26) menar att delaktighet handlar om att få vara en del av en gemenskap 
samtidigt som inflytande handlar om att möjliggöra för barnen att påverka sin egen vardag. 
När barn är delaktiga blir de lyssnade på och får stötning i att uttrycka sig. Delaktighet 
innebär att barnets åsikter tillvaratas där de blir involverade i processer om beslutfattande, 
samt att barnet ska ha delad makt och ansvar för dessa beslut (Hamarslag, 2013, s. 13). Enligt 
Westlund (2011, s.153) behöver barn känna och uppleva att de kan påverka sin verksamhet. 
Pedagogens förhållningssätt har en viktig roll enligt Hamarslag (2013, s.13) med tanke på att 
själva förhållningssättet styr hur mycket inflytande barnen får. 
 
Det är pedagogen som har makten över att barnens röster blir hörda samt att deras intressen 
blir respekterade menar Arnér (2006, s. 26). Barnen är delaktiga och får inflytande när de blir 
sedda och hörda samt att deras uttryck respekteras och tillvaratas detta menar Samuelsson och 
Sheridan (2003, s.71-72). Delaktighet handlar om att vilja och kunna fånga det som 
intresserar barnen vilket innebär enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 79) att 
som pedagog fånga ett barns perspektiv och deras värld. 
 
Barn har rätt till inflytande i den verksamheten de vistas i och pedagogerna måste vara 
medvetna om det förhållningssätt de använder sig av i förskolan eftersom detta kan påverka 
barnen. Genom pedagogens förhållningssätt kan barnen bli medvetna och få en förståelse för 
de rättigheter som finns och som de har rätt till i ett demokratiskt samhälle (Arnér, 2006, s. 
12). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
	  
3.1 Barns perspektiv 
 
Utgångspunkten som ligger till grund för detta arbete är barns perspektiv. I ringare omfattning 
kan det beskrivas som att vuxna utgår från barnets eget tänkande och utsagor. Vuxna skall 
utifrån det här perspektivet inte försöka tolka vad barnen menar (Halldén, 2007, s. 170). Detta 
perspektiv är relevant för arbetet då detta synsätt bidrar till barns inflytande och delaktighet. 
Pramling Samuelsson m.fl. (2011, s.35) beskriver barns perspektiv som att pedagogerna kan 
planera verksamheten utifrån barnens handlingar och uttryck. 
 
 Barns perspektiv har blivit allt mer vanligt i olika förskoleverksamheter i dag. Eide m.fl. 
(2012, s.12-15) har i sin undersökning kommit fram till att pedagogerna ute i 
förskoleverksamheterna är öppna för barns perspektiv, men oftast om det passar till deras 
planeringar. Perspektivet introducerades under 1980-talet och har sitt ursprung ifrån 
barndomssociologin (Halldén, 2007, s. 27-28). James och Prout (1997, s. 81-82) menar att vi 
inom detta perspektiv ser barn som samhällsmedborgare, där en ny syn på barndom har 
utvecklas. Idag forskas det inte enbart om barn, i den nya forskningen forskas det för och med 
barn. Författarna förklarar att barn i dagens samhälle inte får betraktas som passiva mottagare 
för vuxnas påverkan. Det handlar istället om att se barn som sociala aktörer. Arnér och 
Tellgren (2006, s. 106) menar att verksamhetens innehåll skall formas utifrån barnens tankar 
och idéer eftersom det är de som har störst kunskap om sin vardag i förskolan. 
 
Att som pedagog använda sig av detta perspektiv i den planerade aktiviteten kan innebära att 
pedagogen involverar barnen i planeringen av aktiviteten. På så sätt anpassas aktiviteten efter 
barnens idéer, erfarenheter och initiativ. Detta betyder att barnen får en chans till inflytande 
och delaktighet genom att få vara med i gemenskapen samt att få påverka. När pedagogen tar 
tillvara på och tillgodoser barns perspektiv måste hen vara beredd på att den tidigare 
planeringen av aktiviteten kommer att ändras (Arnér, 2009, s. 14).  
 
Barnsamtal och intervjuer är en annan metod som pedagogen kan använda sig av (Pramling 
Samuelsson m.fl. 2011, s.42). När barnintervjuer och samtal används är det av vikt att alltid 
vara medveten om att den vuxne kan tolka datan. På så sätt går det inte med all säkerhet att 
säga att det representerar ett barns perspektiv (Pramling Samuelsson m.fl. 2011, s.6). Även 
Johansson (2003, s.44) hävdar att detta kan vara komplicerat eftersom de vuxna med stor 
sannolikhet kommer tolka det som barnen säger. Emilson och Folkesson (2006, s. 236) 
beskriver för att som pedagog kunna inta ett barns perspektiv krävs att pedagogen värdesätter 
barnens sätt att undersöka världen. Barns perspektiv är betydelsefullt eftersom det bidrar till 
att skapa en personlig relation till varje barn (Gustavsson, 2011, s.46). 
 
Avslutningsvis går det att uttrycka det som Pramling Samuelsson m.fl. (2011, s.42) beskriver, 
att pedagoger som utgår från ett barns perspektiv i den planerade aktiviteten tar tillvara på 
barnens intressen och viljor, det är barnen som är aktörer. 
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3.2 Inflytande och delaktighet 
	  
Med anledning av arbetets fokus har begreppen inflytande och delaktighet en central roll i 
detta arbete. Dessa två begrepp används ofta synonymt med varandra men delaktighet och 
inflytande skiljer sig åt. Arnér (2009, s.13-14) menar att det går att tolka dessa två begrepp på 
en mängd olika sätt samt med en varierande mängd innebörder. Författaren definierar 
begreppen och förklarar att inflytande handlar om att ge barnet möjlighet till att påverka sin 
tillvaro i verksamheten. Delaktighet kan beskrivas som att barnet får ta del av något som 
pedagogen redan bestämt. 
 
Arnér (2009, s.13-14) påpekar att det är vanligt att barn i förskoleverksamheten ses som 
delaktiga i sin vardag men att det inte har inflytande i verksamheten. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2003, s. 16) förklarar att delaktighet innebär att barn får uttrycka sina tankar 
och åsikter i olika kontexter. Vidare förklarar författarna (2003, s. 71-72) att när barn 
upplever att deras åsikter, tankar och intressen bemöts med respekt och tillvaratas har de 
inflytande. 
 
För att barn ska få möjlighet till inflytande och delaktighet krävs det enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003, s.71) att barnen skall bli delaktiga i både ord och handling. 
Det räcker helt enkelt inte med att använda orden, utan det måste även till en handling för att 
detta ska kunna uppfyllas. Emilson (2007, s.15) påpekar att alla förskolor skiljer sig åt när det 
handlar om barns inflytande och delaktighet. Det beror till stor del på att det är pedagogens 
perspektiv som genomsyrar verksamheten. 
 
Avslutningsvis har Emilson och Folkesson (2006, s.233-236) i sin observationsstudie kommit 
fram till att pedagogen bör ge barn möjlighet till att vara delaktiga i den planerade aktiviteten. 
För att kunna möjliggöra detta gäller det för pedagogen att vara öppen för barnens uttryck. 
Författarna anser att barn är mer delaktiga och får större chans till inflytande i de oplanerade 
aktiviteterna, där det inte finns något mål att uppnå. När aktiviteten däremot är planerad och 
pedagogerna har ett mål som ska uppnås får barnen inte lika mycket utrymme till delaktighet 
och inflytande. På så sätt har barnen större potential till delaktighet och inflytande när det 
finns utrymme för dem att göra egna val inom ramarna för aktiviteten. Pedagogen har till 
större del en dialog med barnen under den oplanerade aktivisten. Till skillnad från den 
planerade, där det oftast sker en direkt dialog med barnen där instruktioner för aktiviteten ges. 
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4. Metod 

Detta är en kvalitativ studie vilket innebär att det inte går att göra en statistiskgeneralisering. 
Metodvalen grundar sig i arbetets frågeställningar där vi anser att en kvalitativdatainsamling 
av observation och intervju var lämpligast för att kunna besvara arbetets frågeställningar. 
I det här arbetet kommer två olika metoder att användas. Observation som metod har valts för 
att ta reda på hur barn görs delaktiga och hur mycket inflytande de får under den planerade 
aktiviteten i förskoleverksamheten. Genom att observera vill vi se hur interaktionen ser ut 
mellan pedagogen och barnen under den planerade aktiviteten. Vi har även valt att intervjua 
för att ta reda på hur pedagogerna resonerar kring barns inflytande och delaktighet under den 
planerade aktiviteten i förskoleverksamheten. Intervju valdes som metod för att undersöka hur 
pedagogerna resonerar kring olikheterna för barns möjligheter och erbjudanden när det gäller 
inflytande och delaktighet i den planerade aktiviteten. Både observationer och intervjuer är 
kvalitativa metoder. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s.284) är kvalitativa metoder till hjälp för 
att samla material om hur olika fenomen ter sig.  
 
Vi har valt att under metoden början med urval där vi beskriver val av förskola, val av 
barngrupp att observera och val av intervjupersonen samt beskrivningen av dem. Efter detta 
följer metod för datainsamlig där vi beskriver observation och intervju som metod samt 
genomförandet och bearbetning av dessa metoder. Sist lyfter vi reflektion över metod, vi 
avslutar metoden genom att lyfta validitet och reliabilitet och etiska ställningstaganden.  
 
4.1 Urval 
 
4.1.1 Val av förskola 
 
Förskolan vi gjort våra intervjuer och observationer på är en kommunal förskola i 
Mellansverige. Förskolan är relativt nystartad då den startade 2012.  Vi kom i kontakt med 
förskolan genom att vi båda har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning där. Anledningen att 
vi valde att göra både observationerna och intervjuerna på en och samma förskola hade med 
tidsfrågan att göra. 
 
Vi har valt att inte namnge våra deltagare i studien, då vi inte finner att den informationen 
skulle vara relevant eller bidra till någon nytta. Detta stödjer vi utifrån vetenskapsrådets 
forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Författaren Linn Rothman har 
observerat alla sex observationer under olika planerade aktiviteter för att se hur interaktionen 
sker mellan pedagogen och barngruppen. Författaren Dilan Mustafa har intervjuat sex 
pedagoger för att se hur dessa pedagoger resonerar kring barns inflytande och delaktighet i 
förskoleverksamheten. När Linn har observerat har Dilan varit med under alla dessa 
observationer och när Dilan har intervjuat har Linn varit med. Detta val gjordes för att vi ville 
stötta och komplettera varandra eftersom det är lätt att gå miste om information. Vi ville ha 
fyra öron och fyra ögon under både observationerna och intervjuerna istället för två öron och 
ögon.  
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4.1.2 Val av barngrupp att observera 
 
Barngruppen vi valt att observera består av totalt 23 barn i åldrarna fyra till fem år. Alla barn 
känner oss sedan tidigare. Detta påverkade vårt val av förskola eftersom vi vart en naturlig del 
av barnens verksamhet sedan tidigare. Vi känner barngruppen sen tidigare då vi båda har gjort 
vår verksamhets förlagda utbildning där. På grund av detta framstår det inte som märkligt att 
vi är närvarande under olika planerade aktiviteter. Vi har valt att genomföra sex observationer 
med tre olika pedagoger. Olika barngrupper har deltagit under observationerna. Vi har alltså 
inte tittat på en och samma barngrupp sex gånger. 
  
4.1.3 Val av intervjupersoner 
 
Deltagarna i vår intervju består av fem stycken förskollärare och en barnskötare. De har alla 
olika lång erfarenhet av förskoleverksamheten.  
 
4.1.4 Beskrivning av intervjupersonerna  
 

Pedagog ett har vart utbildad förskollärare sedan 1990 och är 50 år gammal.  
Pedagog två har varit utbildad sen 2012 och är 47 år gammal. 
Pedagog tre har vart utbildad förskollärare sedan 2012 och är 27 år gammal.  
Pedagog fyra har vart utbildad förskollärare sedan 2010 och är 29 år.  
Pedagog fem är 45 år och har varit utbildad förskollärare sen 2002. 
Pedagog sex är barnskötare och har varit utbildad sedan 2001 samt är 33 år gammal. 

 
Vi valde dessa pedagoger dels för vi tror att de har mycket kunskaper och erfarenheter att dela 
med sig av, men även för att de har arbetat inom yrket olika länge och har på så sätt diverse 
erfarenheter. Kunskap och erfarenhet är enligt Esaiasson (2007, s. 291) avgörande kriterier 
vid val av intervjupersoner. 
 
4.2 Observation som metod för datainsamling 
 
(Linn Rothman) 
 
Observationen valdes som metod detta med tanke på att det är ett lämpligt tillvägagångssätt 
eftersom Esaiasson m.fl. (2012, s.304) anser att det teoretiska kan skilja sig från realiteten. 
Vad människor uttrycker och beskriver kan skilja sig mot vad de i verkligheten faktiskt gör.  
Vi har valt att göra en observation av första ordningen. Med detta menar författarna att 
observatören (Linn) inte är delaktig i själva observationen som främsta fokus, detta för att inte 
påverka den pågående situationen.   
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4.2.1 Val av observationsmetod 
 
Det finns två olika former av observation, första och andra ordningens observationer. Första 
ordningens observationer kan beskrivas som att en utomstående observerar de pedagogiska 
stunderna. Vi kommer använda oss av första ordningens observationer. Vår huvudsakliga 
uppgift är att endast observera aktiviteten, vi kommer inte delta i den. Cato R. P Bjørndal 
(2005, s.26) beskriver att observationer av första ordningen håller en högre kvalitet då 
observatören inte behöver bli avbruten och förlora sin fokus. 
 
4.2.2 Genomförandet och bearbetning av observation 
 
Under observationerna har observatören (Linn) använt sig av ljudinspelning och skisser över 
barnens och pedagogernas kommunikation. Observatören (Linn) använder sig av olika färger 
för att kunna urskilja hur kommunikationen mellan pedagog och barn ägde rum. På så sätt 
fick vi en tydlig överblick och kunde lätt urskilja strecken på våra skisser. Det är krävande att 
uppmärksamma allt som sker under en observation eftersom det är svårt att hinna skriva/ 
dokumentera allt. För att underlätta skrivandet valde vi denna metod. 
 
Innan observationerna strukturerade vi upp ett schema där det tydligt framgick vad som skulle 
observeras, samt att vi bestämde de olika färgernas betydelse. Detta gjorde vi för få ut så 
mycket som möjligt av observationen. Under observationerna satte vi i en annan del av 
rummet för att förtydliga vår roll som observatörer. Bell (2006, s.187-190) menar att 
observatören bör skapa en distans för att inte påverka aktiviteten. Efter att varje observation 
genomförts avlyssnades ljudinspelningarna. Inspelningarna var till stor hjälp eftersom vi 
kunde utifrån dem fylla på med information eller streck som tidigare missats. Anledningen till 
att vi missat viss information var dels för att det inte hunnits med att anteckna eller helt enkelt 
för att vissa barn inte hördes under själva observationstillfället.  
 
Vi valde att transkribera vissa delar av ljudinspelningarna. Motivet till att vi ville överföra det 
verbala till skrift var för att kommunikationen mellan de olika parterna blir tydligare, det är 
även enklare för oss och se om det följer ett visst mönster. Tillexempel att pedagogerna ofta 
talar till barnen på ett särskilt sätt eller att pedagogerna använder vissa ord och uttryck till en 
del barn. Cato R. P Bjørndal (2005, s.86-87) förklarar att transkribering är oerhört 
tidskrävande, därför valde vi att endast transkribera vissa delar som vi fann extra intressanta 
till vårt arbete.    
 
Slutligen gjordes en sammanfattning av observations datan, detta med hjälp av ett 
observationsschema. Strecken som dragits räknades och det skrevs siffror i schemat där det 
tydligt framgår hur många gånger var och en av individerna talat. Detta gav oss en översiktlig 
bild över observationerna och vi kunde med klarhet se vilka som kommunicerar med 
pedagogen och vilka barn pedagogen till mestadels kommunicerar med. 
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4.3 Intervju som metod för datainsamling  
 
(Dilan Mustafa) 
 
Som ett komplement till våra observationer valde vi att intervjua sex stycken pedagoger. 
Intervjumetoden vi har använt oss av är en halvstrukturerad intervjuform vilket innebär att 
Dilan som har intervjuats har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1). 
 
4.3.1 Val av intervjumetod 
 
Anledningen till detta val var för att vi ville få pedagogernas uppfattningar och åsikter om 
delaktighet och inflytande. Genom intervjun kan vi få en insikt i deras perspektiv, som vi 
annars hade förbisett om vi endast hade observerat. Vi valde att göra intervjuerna efter att vi 
varit på förskolan och observerat. Motivet till det valet var för att vi inte ville att intervjuerna 
skulle påverka de pedagoger som skulle leda aktiviteterna. 
 
4.3.2 Genomförandet och bearbetning av intervju 
 
Intervjuerna består av totalt 14 frågor med spontana följdfrågor (se bilaga 1). Inledningsvis 
börjar intervjuerna med fem stycken uppvärmningsfrågor. Utifrån dessa frågor tar vi reda på 
enklare personuppgifter. Esaiasson (2007, s.298) beskriver att dessa frågor bidrar till att skapa 
en kontakt med den intervjuade så att en god stämning uppstår. Därefter har vi fem stycken 
tematiska frågor. Dessa frågor var utformade att vara så öppna som möjligt men de är 
baserade på det som är centralt i vårt arbete. Enligt Esaiasson skall intervjuguiden inte ha 
några strikta frågor utan att frågorna har strukturen av teman. Slutligen använder vi oss av en 
avslutningsfråga till den intervjuade. Fördelen med denna metod är att intervjupersonen har 
mer utrymme för att beskriva olika synvinklar på fenomenet (Esaiasson m.fl.2012, s. 265). 
 
Frågorna vi valde att ställa har vi tillsammans diskuterat fram då vi anser att de var relevanta 
till vårt syfte och forskningsfrågor. Vi valde att ha korta och enkla frågor, alltså inga frågor 
med komplicerade ord och långa frågeställningar. Vi ville att frågorna skulle vara begripliga 
för att det inte ska uppstå missförstånd eller oklarheter som kan påverka svaren. Detta 
tillvägagångssätt valde vi eftersom Esaiasson (2007, s. 298) förklarar att alla frågor i en 
intervjuguide ska vara begripliga. Detta sparar även tid eftersom intervjuaren idet här fallet 
Dilan inte behöver lägga massa energi på att förklara vad hen menar med sina 
frågeställningar. I en intervjuguide är korta och enkla frågor en grundregel.  
 
Inför intervjun skrev vi ett utförligt informationsbrev till pedagogerna där vi förklarade syftet 
och intervjuns upplägg och innehåll. Esaiasson (2007, s. 290) förklarar att de personer som 
ingår i intervjun måste få information om vad de deltar i för vetenskaplig studie. Därefter 
kompletterade vi genom att skicka intervjufrågorna via mejladress. Skälet till att vi valde att 
skicka frågorna i förhand var för att vi inte ville skapa en stress hos de intervjuade där de 
skulle känna en osäkerhet till vad som skulle ske. Intervjuerna var även tidskrävande för 
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pedagogerna eftersom de inte hade möjlighet till att lämna verksamheten så ofta. Vår tanke 
var då att ge dem frågorna i förhand så att de skulle få en uppfattning om att det inte rörde sig 
om en komplicerad intervju som skulle vara tidskrävande. Pedagogerna fick själva välja i 
vilket rum de ville att intervjun skulle ske i. Esaiasson (2007, s. 302) beskriver att den 
intervjuade måste känna sig trygg och inte bli störd utav massa oljud. Platsen måste vara lugn 
och bekväm eftersom miljön kan påverka samtalen och svaren. 
 
Vi valde även att spela in intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon och med detta lyfter 
Esaiasson (2007, s. 300) fram att det är till hjälp för att kunna gå tillbaka och reflektera.  
Under intervjuerna tänkte vi på att försöka vara neutrala och att inte lägga några värderingar i 
svaren varken verbalt eller genom kroppsspråk. Intervjuerna avslutades genom att meddela 
pedagogen att nu kommer den sista frågan som avslutning och med detta tar Esaiasson (2007, 
s. 301) upp vikten av att avsluta på ett bra sätt. 
 
Efter att varje intervju genomförts satte sig intervjuaren (Dilan) ner med sina anteckningar på 
en gång. Anledningen till att detta gjordes var för att intrycken var färska samt att 
anteckningarna och stödordens innebörd inte riskerades att glömmas bort. Anteckningarna 
förtydligades så att det inte skulle uppstå några otydligheter längre fram i arbetet.  
Transkriptioner av ljudinspelningen gjorts och detta har hjälpt oss i bearbetningen av 
intervjun då vi kunnat försäkra oss om att samtliga resonemang och citat är korrekt återgivna. 
 
4.4 Reflektion över metod 
 
Valet av metod som intervju och observation gav oss de kunskaper som vi var ute efter hos de 
pedagoger genom både att intervjua och observera de. När vi mejlade intervjufrågorna till 
pedagogerna förklarade vi att varje intervju skulle ta mellan 20-30 minuter. Innan 
observationerna berättade vi för pedagogerna om att vi inte kommer att vara en del av den 
pågående aktiviteten och detta gjorde att pedagogen fritt kunde leda aktiviteten utan att känna 
sig störd.  
 
Vi ser positivt på att vi båda två var med under både intervjuerna och observationerna detta 
med tanke på att vi kompletterade varandra och diskuterade kring det vi båda hade 
uppmärksammat under intervjuerna och observationerna, vilket däremot lede till ett större 
lärande.  
 
Vi är väldigt nöjda med att vi både har observerat och intervjuat vilket har haft stor betydelse 
för utökandet av vårt resultat. Intervjuerna gjorde det möjligt för oss att fördjupa oss i 
pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring ämnet barns inflytande och delaktighet. 
Observationerna förtydliggjorde för oss att realiteten kan skilja sig från teorin.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Både Patel och Davidson (2011, s. 102-103) men även Bell (2006, s. 117-118) förklarar att 
validitet är det som är relevant för studiens syfte och frågeställning. Författarna förklarar att 
reliabilitet handlar om metodens tillförlitlighet i ett sammanhang. Det är viktigt att ha hög 
validitet i en undersökning, det kan handla om själva empirin som har samlats för svar på 
studiens frågeställningar. Vidare kan reliabilitet beskrivas att det handlar om att datan som har 
samlats in under studiens gång skall visa ett korrekt resultat. Det är betydelsefullt för att få 
tillförlitlig fakta samt ett relevant innehåll. Vidare menar författarna att reliabilitet handlar om 
studiens resultat, det observerade värdet vilket enligt författarna innehåller individens sanna 
värde. I vår studie har vi använt oss av observationer och intervjuer som metod. Vi valde 
observation eftersom vi ville se barnens och pedagogens handlingar, alltså att se hur mycket 
inflytande var och ett av barnen fick samt på vilket sätt pedagogen gjorde barnen delaktiga i 
den planerade aktiviteten. 

Vi har även intervjuat sex stycken pedagoger varav tre av dem har genomfört en varsin 
planerad aktivitet. Undersökningens validitet och reliabilitet är beroende av i den 
utsträckningen att frågorna har besvarats (Esaiasson m.fl.2012, s. 63-64). Författarna menar 
att det kan gå fel under intervjusituationerna. Det kan tillexempel vara missförstånd som att 
uppfatta något fel samt att personen som intervjuas känner sig stressad eller trött. Vi valde att 
spela in intervjusituationerna vilket vi senare har haft stor nytta av eftersom vi kunnat lyssna 
igenom inspelningarna flera gånger. Transkribering av ljudinspelningen gjorts och detta har 
hjälpt oss i bearbetningen av intervjun då vi kunnat försäkra oss om att samtliga resonemang 
och citat är korrekt återgivna. 
 
Valet till att vi intervjuade förskollärarna efter att alla observationer genomförts, var inte för 
att jämföra det som pedagogen gjort under aktiviteten mot vad de sa under intervjun. Utan vi 
ansåg att det kan vara intressant att först genomföra observationer för att se hur barnen blir 
och görs delaktiga och får inflytande i aktiviteten, för att sedan få en djupare förståelse och 
bild av vad delaktighet och inflytande betyder för pedagogerna. Kombinationen mellan 
observation och intervju kan bidra till att tilliten till resultatet stärks samt att ge en nyanserad 
bild (Kvale, 1997, s. 41-43). 
 
Genom att observera och intervjua kunde vi tillsammans fastställa tillförlitligt och relevant 
fakta. Vi har utgått från ett observationsschema som har täckt våra frågeställningar samt 
bidragit till en högre validitet. Vår validitet ses som relativt hög med tanke på att vi har använt 
oss av ljudinspelningar som kan registrera hela processen. Eftersom vårt syfte var att se hur 
interaktionen såg ut mellan pedagogen och barnen under planerade aktiviteter var 
observationer lämpligast. Med hjälp av ljudinspelningarna har vi kunnat lyssna flera gånger 
för att ta reda på hur ofta pedagogen talar med var och ett av barnen samt hur ofta varje 
enskilt barn talar till pedagogen (Rubinstein Reich 1993, s. 155).  Vi valde att ställa 
ljudinspelningen där aktiviteten pågick samtidigt som vi satt i en annan del av rummet för att 
låta deltagarna vara ifred och inte bli påverkade av vår närvaro, därför var validiteten av hög 
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grad. Vi har observerad sex planerade aktiviteter under fyra dagar, på samma förskola och 
avdelning. 
 

4.6 Etiska ställningstaganden  
 
För att kunna bedriva forskning inom ett område måste den som forskar förhålla sig till 
vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen. Dessa fyra forskningsetiska principer är 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 3). 
 
Forskningskravet bör vägas i förhållande till identitetskravet och individens funderingar. 
Under denna studie har vi använt oss av dessa fyra forskningsetiska principer genom att 
informera pedagogerna som har deltagit i studien samt försäkrat oss att de har förstått dessa 
principer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). 
 
Innan vi började med observationerna och intervjuerna använde vi oss av informationskravet. 
Detta genom att alla vårdnadshavare fick information om vad som skulle ske (se bilaga två). 
Vi informerade om studiens syfte samt att vi endast observerar under planerade aktiviteterna. 
I brevet fanns också alla våra kontaktuppgifter samt vår handledares kontaktuppgifter, detta 
för uppmana vårdnadshavarna att kontakta oss vid eventuella frågor eller invändningar kring 
studien. Innan observationerna startade informerade vi pedagogerna och barnen att en av oss 
kommer sitta och skriva och den andra kommer vara närvarande genom att lyssna under den 
planerade aktiviteten. 
 
Innan vi började med observationerna och intervjuerna tänkte vi på samtyckeskravet vilket 
innebär att pedagogerna som var berörda av observationerna informerades om att det var 
frivilligt att delta samt att de kunde avbryta när som helst. Vi informerade deltagarna att det är 
frivilligt att delta och att bestämma över sin medverkan samt att de godkänner sitt deltagande. 
Barngruppen som vi observerade var mellan fyra till fem år därför var det extra viktigt att vi 
var noga med att läsa av barns uttryck och signaler under de planerade aktiviteterna för att 
kunna säkerställa samt att visa respekt för det enskilda barnets behov och vilja. 
 
Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, detta har vi gjort 
genom det data som samlades in under studien samt alla uppgifter om pedagogerna som har 
deltagit under observationerna och intervjuerna. Informationen har förvarats på ett sådant sätt 
att ingen utomstående kan ta del av dem, och informationen används endast 
forskningsändamål. Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till vår empiri. När 
arbetet är avslutat och godkänt kommer allt material att raderas. Vi har avidentifierat alla 
uppgiftslämnare när det gäller kommun, stad, ort, institution osv. Vi har även valt att 
pedagogerna och barnen som har deltagit i studien benämns som barn ett, två, tre, osv. samt 
pedagog ett, två, tre osv.(Bell, 2006, s. 63-64) och (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 
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Medgivande blanketterna förvarades på förskolan, då att vi ansåg att risken är mindre att de 
kommer på villovägar eller att andra personer som inte ingår i verksamheten kan ta del av 
dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.15-16). 
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5. Resultat och bearbetning av empiri 
	  
5.1 Resultat och analys av observationerna under planerade aktiviteter 
 
(Linn Rothman) 
 
Här presenteras resultaten av observationsstudierna kring barns delaktighet och inflytande 
under den planerade aktiviteten i förskoleverksamheten utifrån studiens två första 
frågeställningar.   
 
5.1.1 Hur görs barn delaktiga och hur mycket inflytande får de under den planerade 
aktiviteten? 
 
Under de genomförda observationerna blev det tydligt att pedagogernas styrning och 
förhållningssätt påverkade barnens deltagande. Barnens möjligheter till att handla fritt 
begränsades till stor del av att pedagogerna använde sig av bestämda alternativ och 
valmöjligheter (Westlund, 2011, s.26-27). Gemensamt för varje aktivitet var att alla barn 
skulle delta när den startade, barnen hade då ingen rätt att avstå från aktiviteten. Under 
aktivitetens gång däremot kunde vissa barn lämna eller välja att avstå i deltagandet. De barn 
som besvärade aktiviteten eller hindrade den från att fortskrida hade lättare att lämna. Barnen 
använde sig oftast av någon slags protest när de inte fick delta i aktiviteten på sina villkor, 
detta uttrycktes genom att de tillexempel la sig på golvet, höll för öronen eller använde andra 
uttryck som ansågs vara oacceptabla av pedagogen. I dessa situationer utgick pedagogerna 
från det som Johansson (2003, s.48-53) beskriver som det irrationella förhållningssättet. 
Pedagogerna anser att barnen använder sina intentioner för att utmana dem och skapa egna 
regler i verksamheten. I och med detta förhållningssätt har barnen inte lika stor chans att ta 
del av inflytande och delaktighet. 

I denna sekvens påverkar pedagogens förhållningssätt barnens delaktighet och inflytande.   

Pedagog 6- vill ni sjunga en sång? 
Barngrupp- neej! 
Pedagog 6- Jo men det ska vi ju göra nu, ”barn 7” du får börja välja en sång 
Barn 7- jag vill sjunga Kalle Theodor 
Barn 3- nej! 
Pedagog 6- men ”barn 3” så säger man inte, nu så sjunger vi den är ju jätte bra 
”Barngrupp och pedagog sjunger” 
Pedagog 6- så ”barn 3” nu kan du få välja sång 
Barn 3- jag vet inte… 
Pedagog 6- kommer du inte på en låt? Vi kan väll sjunga rock spindeln? 
Barngrupp- men nej 
Pedagog 6- jo nu sjunger vi den för ni säger ju nej till allt just nu 
”Pedagogen och några barn sjunger” 
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Pedagog 6- vet ni nu får vi sjunga den här låten igen för några av er sjöng inte med och 
kunde inte sitta still, så nu tar vi sången en gång till och då vill jag att alla sjunger med. 

  
I denna sekvens uppfattade antagligen pedagogen barnens synpunkter som något negativt. 
Barnens åsikter togs inte på allvar utan sågs som utmanande och motsägande och det var 
tydligt att det var pedagogen som styrde aktiviteten. 
 
Observationerna visade att barnen inte hade vart med och skapat aktiviteterna de deltog i, 
detta yttrade sig genom att de inte visste vad som väntade dem när aktiviteten startade. Eide 
m.fl. (2012, 12-15) visar i sin undersökning att pedagogerna anser att innehållet i de planerade 
aktiviteterna var av större betydelse än barnens önskningar och åsikter. Nackdelen som ofta 
uppstår när pedagogen planerar en aktivitet är att de inte är tillräckligt öppna för barnens 
perspektiv eftersom det inte alla gånger passar till deras planeringar. Frågan om hur mycket 
inflytande barnen hade i de planerade aktiviteterna besvarades genom att de hade inflytande 
till en viss del under aktiviteterna. Detta synliggjordes genom att de kunde påverka den 
utifrån olika förslag och synpunkter, så länge det hade med aktiviteten att göra. Ärlemalm-
Hagsér och Pramling Samuelsson (2013, s. 150-152) menar att barns röster och handlingar 
ska tillvaratas i förskolan eftersom det är en del av en demokratisk process som ska användas 
inom det pedagogiska arbetet. Pedagog två valde att alltid avsluta sina aktiviteter genom att 
be om barnens synpunkter och åsikter, på så sätt fick de uttrycka sig om aktiviteten var 
givande eller inte, samt om de vill göra om den vid flera tillfällen. Barn har rätt till inflytande 
över verksamhetens innehåll och pedagogerna bör möjliggöra olika situationer där barnen får 
inflytande menar Hammarberg (2006, s.15). Hur barnen gjordes delaktiga kunde visas genom 
att en pedagog själv deltog i aktiviteten, på så sätt fick hen möjlighet att involvera och göra 
några barn delaktiga som tidigare inte erbjudits delaktighet av kamraterna. 
 
Här nedan följer en sekvens som visar hur en pedagog går tillväga för att göra ett barn 
delaktig i aktiviteten. 
 

Pedagog 2- kom ihåg att ni endast får blinka till varandra, ni får inte prata 
Barn 3- Nu är det min tur! 
Pedagog 2- Tänk på att ni kan ge blinkningar till de barnen som inte fått någon än 
Barn 3- jag blinkade till ”barn 5” 
Barn 5- Då är det min tur 
Pedagog 2- Nu är jag också med i leken så ni får blinka till mig om ni vill 
Barn 5- hehe nu blinka jag till dig ”pedagog 2” 
Pedagog 2- ja jag såg det, då är det alltså min tur, hmm vem ska jag blinka till? 
Barn 1- du blinka till mig! 
Pedagog 2- ja precis! Nu är det din tur att blinka ”barn 1” 

  
Som pedagogen antagligen hade tänkt sig så valdes hen, hen valde då att blinka till det barnet 
som ännu inte blivit vald. Detta resulterade i att barnet fick vara delaktig i aktiviteten. 
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5.1.2 Hur ser interaktionen ut mellan pedagogen och barnen under den planerade 
aktiviteten? 
 
Mina observationsscheman gav mig en översiktlig bild av barnens och pedagogernas 
interaktion med varandra. Det framkom även vilka barn som till största del kommunicerar 
med pedagogerna samt vilka barn pedagogerna kommunicerar med under aktiviteterna. 
Lindblad och Sahlström (2001, s.56-57) beskriver att interaktionen fångas genom att 
observera hur människor kommunicerar med varandra. Det går att konstatera utifrån 
schemana att det till största del var samma barn som tog kontakt och kommunicerade med 
pedagogerna och det var även dessa barn som till största del fick respons av pedagogerna. 
Williams och Pramling Samuelsson (2000, s.286-287) förklarar att barnen blir delaktiga 
genom att de kommunicerar med andra barn och vuxna. Detta leder till att de tillägnar sig 
olika uppfattningar och uttryck som de så småningom använder sig av för att skapa en 
interaktion med andra människor. Det var tydligt att barnens positiva åsikter utvecklades 
genom att pedagogen ställde frågor och bad barnen berätta mer medan den kritik som barnen 
uttryckte visade pedagogerna inte lika mycket intresse för. När barnen kom med negativa 
åsikter eller uttryck tystas de oftast ner, eller så svarar pedagogerna med ett resonemang som 
blev det giltiga. Pedagogerna såg barnen i många fall som kompetenta då de lyfte barnens 
åsikter och tankar. 

Här nedan följer en sekvens där det framgår att pedagogen lyfter ett barns åsikter och tror på 
barnets förmågor. 

Pedagog 2- varsågod ”barn 16” nu kan du titta 
Barn 16- ja ser 
Pedagog 2- men vad är det som är borta då? 
Barn 16- ja vill inte berätta det för ja jet det 
Pedagog 2- vad är det för något då? kan du beskriva den saken? 
Barn 16- ja vill inte säga det 
Pedagog 2- vill du ha en ledtråd? 
Barn 16- ja 
Pedagog 2- ja, vad kan vi ge för ledtråd? 
Barngrupp: talar i munnen på varandra 
Pedagog 2- ”barn 10”, ”barn 10” först nu 
Barn 1-att man kan vända på den 
Barngrupp- pratar i munnen på varandra 
Pedagog 2- en ledtråd per barn annars blir det så det är många som vill lämna ledtrådar… 
man kan vända på den, och ”barn 2” 
Barn 2- emem 
Pedagog 2- en ledtråd 
Barn 2- det finns sand i den. 
Pedagog 2- det finns sand i den, var det någon mer som ville ge en ledtråd? 
Barn 13- den har rosa sand 
Barn 16- jag tror inte jag berättar det, ja jet inte 
Pedagog 2- vill du ha fler ledtrådar? 
Barn 16- ja tusen 
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Pedagog 2- ”barn 13” du hade en ledtråd 
Barn 16- tusen ledtrådar! 

 
”Barn 16” uttrycker att han inte vill säga vad som är borta eftersom han redan vet det. 
Pedagogen uppfattar antagligen detta som att pojken inte vill säga för att han tycker det är 
svårt men att han antagligen vet vad som är borta om han bara får några ledtrådar. Situationen 
hade kunnat avslutas tidigare men pedagogen gjorde valet att ”barn 16” skulle fortsätta gissa. 
En anledning till detta val kan dels ha berott på att pedagogen hade en tilltro till pojkens 
förmåga, att han var kompetent till att klara uppgiften. Pedagogen gav honom valmöjligheter 
och involverade de andra barnen genom att de skulle ge honom ledtrådar. ”Barn 16”uttrycker 
sig att han vill ha tusen ledtrådar, något han dock inte får under aktiviteten men pedagogen 
lyssnar ändå till hans åsikt och ber de andra barnen bidra med fler ledtrådar.   
 
Frågan om hur interaktionen ser ut mellan pedagogen och barnen besvaras genom att 
pedagogerna tar kontakt med alla barn under en aktivitet. Ett närmare exempel på detta var 
när pedagogerna försökte kommunicera med de barn som var tystlåtna, i dessa samtal gav 
barnen respons genom enstaka ord eller så svarade de inte alls. Andra barn var däremot 
kontaktsökande och ville kommunicera med pedagogerna och det var till största del dessa 
barn som fick inflytande över aktiviteten. Det framgick också att det fanns barn som försökte 
ta kontakt och kommunicera med pedagogerna vid flera tillfällen. Vad jag kan se utifrån min 
datainsamling är att detta till stor del är de barn som inte hade lika brett ordförråd som de 
andra. Dessa barn upprepar ofta samma mening eller ord flera gånger, de försöker alltså inte 
att uttrycka sig på något nytt sätt om de inte får någon respons de första gångerna. När dessa 
barn lyckades få pedagogens uppmärksamhet skedde oftast en kort kommunikation eller så 
fick de endast respons genom något enstaka ord. Detta berodde i många fall på att något annat 
barn kom in och tar över samtalet. 

Här nedan följer en sekvens när några barn börjar bli klara och försöker få pedagogens 
uppmärksamhet. 

Barn 3- titta, den är klar nu fröken 
Barn 2- kolla på min finger… kolla på min finger! 
Barn 12- ”pedagog 1” det är klart 
Pedagog 1- är det redan klart ”barn 2”? 
Barn 6- jag tror också att den redan är klar 
Barn 1- ”pedagog 1” min är redan klar 
Pedagog 1- tror du? hehe 
Barn 6- ja tror också min redan är klar 
Barn 1- min är klar! 
Pedagog 1- aa vänta lite ”barn 1” 
Barn 3- min är klar 
Pedagog 1- vänta nu, nu blev det inte så här att jag är nån bläckfisk. 
Barn 6- fröken det började brinna upp. 
Pedagog 1- mm… det här var ”barn 12” 
Barn 8- min börjar bli kall 
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Pedagog 1- aaa. Är det här din ”barn 5”? 
Barn 5: nickar. 

  
I denna situation är det svårt att se att pedagogen skulle lyckas tillgodose alla barn på en gång. 
Två av barnen höjer sina röster så att de överröstar de andra barnen, på så sätt får de respons 
av pedagogen. Även fast detta kanske inte var den respons de önskat att få, så blir de ändå 
uppmärksammade av pedagogen genom hen ger dem respons. 

I observationerna syns en tydlig bild av att barnen hävdar sig på ett visst sätt i barngruppen 
för att få sina röster hörda. Detta uttrycker sig ofta i höga tonlägen eller att de avbryter 
varandra. Det som visades var också att det var de barnen som syntes och hördes mest är de 
som oftast fick sin vilja igenom i aktiviteten. Barn som under aktivitetens gång räckt upp 
handen eller väntat på sin tur påverkas av detta och det slutade ofta med att de anammade 
samma tillvägagångssätt. Johannesen och Sandvik (2009, s. 29-31) beskriver att barn är 
medskapare då de får tillgång till delaktighet och inflytande och detta kan ske i samspelet med 
andra personer. 

5.2 Resultat och analys av intervjuerna 

(Dilan Mustafa) 
 
Här presenteras resultaten av intervjustudierna kring barns delaktighet och inflytande under 
den planerade aktiviteten i förskoleverksamheten utifrån studien fyra frågeställningar.  
 

5.2.1 Hur resonerar pedagogerna kring barns inflytande och delaktighet under den planerade 
aktiviteten i förskoleverksamheten? 
 

Det som var återkommande under de flesta intervjuerna kring barns delaktighet och inflytande 
utifrån pedagogernas uppfattningar, var att pedagogerna ansåg att alla barn måste på något 
sätt erbjudas inflytande och delaktighet under sin vardag på förskolan. Det framkom att alla 
barn skulle vara delaktiga under alla aktiviteter samt att barnen hade rätt till inflytande över 
den verksamhet de vistades i. Pedagogerna menade att det är viktigt att utgå från barns 
intresse och idéer samt att ta vara på barns åsikter och känslor under olika situationer. Detta 
för att barnen ska känna delaktighet att de är en del av verksamheten som de har inflytande 
över samt att ha inflytande genom att kunna påverka sin vardag i förskolan. Det är något som 
även blir tydligt i andra studier kring barns delaktighet och inflytande tillexempel hävdar 
Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 114-115) att delaktighet handlar om att vara en del av 
en gemenskap och att ha inflytande där personen kan påverka sin vardag genom att uttrycka 
sina tankar, åsikter och känslor. Det är viktigt att alla barn i verksamheten är delaktiga och får 
inflytande eftersom det är en demokratisk rättighet. Även Hammarberg (2006, s.15) lyfter 
både delaktighet och inflytande som en demokratisk rättighet. Inflytande är en rättighet 
eftersom att alla barn ska få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. 
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Pedagog ett sa: 

”Vi kanske tänker mycket inflytande under vardagssituationer i verksamheten också men ännu 
mer att man kan tänka till runt det också att barn verkligen får vara med och ha sitt inflytande”. 

De intervjuade pedagogerna var medvetna om att barns inflytande och delaktighet har stor 
betydelse för de demokratiska rättigheterna i förskolan, därför är det extra viktigt enligt 
pedagogerna att alla barn under en dag samt i viss mån ska känna sig delaktiga och få 
inflytande över verksamheten men speciellt under den planerade aktiviteten. I denna studie 
uppgav flera pedagoger att barns inflytande och delaktighet är ett viktigt område i 
verksamheten och att barnen ska få möjlighet till detta både genom ord och handling. En 
annan studie som också lyfter barns inflytande är Arnérs (2009, s. 21-22) som menar att 
pedagogen har en skyldighet till att tillgodose barnens rätt. Barn ska ges möjlighet till att 
uttrycka sina tankar och åsikter, samtidigt som pedagogen ska visa intresse för deras tankar 
och åsikter. 

Pedagog tre sa: 

”Att man följer och lyssnar in barnen man har liksom ett öppet sinne för barnens intresse både 
när man lyssnar och att man ser i deras alla språk”. 

Alla intervjuade pedagoger försäkrade sig om att alla barn är kompetenta och att barns 
medskapande och kompetens är någonting som ska tillvaratas i förskoleverksamheten. 

Något annat som framkom under intervjuerna kring barns inflytande och delaktighet är bland 
annat barns intresse. Alla pedagoger bekräftade att det är värdefullt att utgå från barns 
intressen under både de planerade och spontana aktiviteterna. Detta för att dessa aktiviteter 
ska kännas meningsfulla för barnen och att de ska känna sig sedda och hörda samt bekräftade 
av pedagogerna. Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2013, s. 150-152) menar att 
pedagog måste lyfta barnens tankar och åsikter och även låta barnen påverka aktiviteten 
utifrån deras intressen och synpunkter.  

Under intervjuerna visade det sig att de flesta av pedagogerna hade en gemensam bild kring 
barns inflytande och delaktighet samt vad ett demokratiskt arbetssätt kunde innebära. 
Pedagogerna betonade att det är viktigt att alla barn ska få komma till tals och göra sin röst 
hörd, att kunna påverka samtidigt som att bli lyssnad till. Detta stämmer överens med 
Sheridan och Pramling Samuelssons (2003, s. 71) studie där de har kommit fram till att barns 
åsikter och känslor måste bemötas med all respekt och att deras tankar bör tas på allvar för att 
barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Flera av pedagogerna 
benämnde att om ett barn kommer med en önskan som pedagogen inte kan förverkliga just 
där och då så går det ändå att försöka bevilja barnets önskan genom att erbjuda barnet ett 
annat alternativ. 

Pedagog två berättade att: 

”Om ett barn säger till pedagogen ”fröken jag önskar att vi gör det här idag”. ”Ja vi kan göra 
det imorgon” säger pedagogen, då har barnet i iallafall fått inflytande för då har hen fått sin 
röst hörd, det tycker jag är inflytande”.  
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Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om vad barnen vill påverka och delta i samt vad de 
har för åsikter, detta för att barn ska få möjlighet till inflytande och delaktighet i 
förskoleverksamheten.  

Pedagogerna menade att det är viktigt att barn under olika situationer och omständigheter ska 
få uttrycka sina tankar och åsikter samt känslor för att på detta sätt känna sig delaktiga och 
kunna påverka. Både Eidevald (2009, s. 31) och Nordin-Hultman (2004, s. 12) menar att 
barnet blir kompetent i relation till den omgivning och i det sammanhang de befinner sig i. 

Det handlar om att känna sig viktig och med detta menade de flesta av pedagogerna att barn 
känner sig betydelsefulla när de blir hörda, bekräftade och sedda. Pedagogerna uttryckte att 
den största anledningen till att barn ska ha inflytande och vara delaktiga i förskolan är att 
barnen ska känna sig värdefulla och viktiga. Pedagogerna uppgav att barn har rätt till att få 
inflytande och kunna påverka sin vardag på förskolan samt att dem ska vara delaktiga i olika 
beslutsprocesser. Författarna Åberg & Lenz Taguchi (2005, s. 101-103) belyser att det är 
barns tankar, hypoteser och teorier som för arbetet i förskoleverksamheten framåt. 

Pedagog tre betonade att det är relevant att alla barn får möjlighet att påverka innehållet i 
verksamheten.  

Pedagog tre menade: 

”Att man har planerat aktiviteten efter barnens frågor och idéer men sen att man har i 
reflektion utmanat vidare med olika ämnen och material för att stimulera vidare”. 

Det visade sig utifrån intervjuerna att pedagogerna tyckte att de borde ta vara på barns åsikter 
och tankar. En av pedagogerna berättade att barnen sagt att de vill hjälpa till med att duka 
innan lunchen. Pedagogerna ansåg att detta är angeläget att barnen ska få göra, för att de ska 
kunna känna sig betydelsefulla och få erfarenhet av att de har inflytande över verksamheten 
och möjlighet till att kunna påverka. Pedagogen ansåg att barnen ska ges ansvar som en 
möjlighet till inflytande. Westlund (2011, s. 83) har lyft detta i sin studie och menar att barn 
har rätt till att få ansvar i verksamhetens rutiner, detta kan vara genom att få duka eller städa 
efter leksituationer. Författaren menar genom att barn får ansvar i verksamheten så känner de 
sig delaktiga i pedagogernas rutiner där de även får möjlighet att påverka och få inflytande.  

Pedagogerna ansåg att alla barn som befinner sig i förskoleverksamheten är kompetenta och 
kan mer än vad vuxna anser och tror om dem. Pedagogerna belyste det kompetenta barnet och 
benämnde detta som ett barn som kan och vill. Detta stämmer överens med Dahlberg, Moss & 
Pence (2002, s.215) som förklarar synen på det kompetenta barnet och menar att alla barn 
föds med förmågan att vilja lära. Författarna menar att pedagogen bör vara medforskande och 
nyfiken för att stimulera barnens förmågor. 

Pedagog två menade att:  

”Ett kompetent barn det är ju ett barn där jag förväntar mig kan saker och att den kan göra 
själv att den inte behöver fyllas i och vi behöver inte lära de utan de är kompetenta till att lära 
sig tillsammans med andra. De är kompetenta för utföra saker men naturligtvis så ska de inte 
kunna allting men vi erbjuder dem situationer där vi anser att de är kompetent att lära sig”. 
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Även Halldén belyser att barn är såsom vuxna både handlingskraftiga och kompetenta och har 
en förmåga att påverka samhället (Halldén, 2007, s.32-33). 

De flesta av pedagogerna ansåg att ett kompetent barn är ett barn som kan saker och som vill 
göra saker samt att hen kan klara sig i vissa situationer utan pedagogens hjälp. 

Pedagog ett menade att det handlade om att: 

”se varje barn som individ för att utifrån det se vad de behöver och vad de kan”. 

5.2.2 Hur görs barn delaktiga och hur mycket inflytande får de under den planerade 
aktiviteten samt hur ser interaktionen ut mellan pedagogen och barnen? 
 
När det gäller svar på frågan hur barn görs delaktiga och hur mycket inflytande de får samt 
hur interaktionen ser ut mellan pedagogen och barnen under den planerade aktiviteten, 
framkom det att pedagogerna hade olika syn för att främja barns inflytande och delaktighet. 
För att ta reda på vad barnen har inflytande över i verksamheten och under den planerade 
aktiviteten, använde de flesta pedagogerna sig av kommunikation och interaktion.  

De flesta pedagogerna ansåg att kommunikation och interaktion är väldigt viktigt mellan 
pedagogen och barnen, under olika situationer. Genom att kommunicera med barnen ansåg 
pedagogerna att de får reda på barns känslor, tankar och åsikter kring deras vardag i 
förskolan. Alla pedagoger nämnde den planerade aktiviteten där de ansåg att pedagogen hade 
mest tid till att diskutera med barnen runt den pågående aktiviteten, det är då barnen och 
pedagogen som mest interagerar med varandra. Pedagogerna uttryckte också att deras närvaro 
var viktigt för att det ska kunna fungera i gruppen. Dahlberg, Moss och Pence (2002, s.153) 
förklarar att pedagogerna kan under den planerade aktiviteten styra och initiera själva 
görandet och på samma gång utmana barnen i aktiviteten. 

Det är under dessa stunder vilket i det här fallet handlar om den planerade aktiviteten där 
pedagogerna har möjlighet till att ställa olika frågor för att ta reda på barns tankar och åsikter. 
Med detta belyser Williams och Pramling Samuelsson (2000, s.286-287) att barnen blir 
delaktiga i och med att de kommunicerar med andra barn och pedagoger under olika 
aktiviteter men även att få inflytande genom att få blir hörd och sedd. Genom att få 
kommunicera med andra tillägnar de sig olika uppfattningar, uttryck och innebörder som de 
använder sig av för att kunna skapa en interaktion med andra människor. 

När det gäller svar på frågan hur interaktionen såg ut mellan barnen och pedagogen ansåg de 
flesta av pedagogerna att kommunikationen hade stor betydelse. Pedagogerna menade att 
kommunikation måste finnas mellan barnen och pedagogen men även i barngruppen och 
mellan barnen, för att det är där och då barnens känslor och meningar uttrycks. Westlund 
(2011, s. 71) anser att kommunikationer och interaktioner som sker mellan barnen och 
pedagogen är värdefulla eftersom det är då enligt författaren barn får möjlighet till inflytande, 
genom att få uttrycka sig. Författaren tycker att pedagogen får en uppfattning kring barns 
tankar och åsikter. 
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Pedagogerna menade att det är viktigt att erbjuda barn inflytande och göra dem delaktiga 
genom att diskutera med dem, där pedagogen skall vara lyhörd och lyssna på barnens tankar 
och åsikter. 

Pedagog fyra menade att detta kunde göras: 

”Genom att fråga och prata kring det som görs. Att ställa öppna frågor om vad som har varit 
roligt och vad vill ni göra nästa gång för att föra en dialog med barnen. Man vill inte bara 
planera aktiviteter för att jag som pedagog tycker att de ska få göra det utan för att det är 
någonting som barnen verkligen är intresserade över och på det sättet ge de inflytande”. 

Författaren Lindblad och Sahlström (2001, s. 56) anser att under den planerade aktiviteten är 
det betydelsefullt för pedagogen att kunna studera den interaktion som sker i barngruppen, här 
går det att studera både normer, identiteter och de värderingar som råder. Det gäller att som 
pedagog bygga på den interaktion som pågår mellan deltagarna och att tillvarata den 
diskussionen som fortlöper under den planerade aktiviteten. 

De intervjuade pedagogerna ansåg att det är av stor betydelse att de ska interagera med barnen 
och att de ska vara medforskande i barnens lekvärldar. De ansåg även att de som pedagoger 
inte enbart ska ge instruktioner för hur en planerad eller spontan aktivitet ska gå till, utan att 
de måste själva vara med och delta för att det ska kännas meningsfullt för barnen. Detta lyfts 
även i Lindblad och Sahlström (2001, s. 57) studie där de framför att interaktion kan ses som 
grundläggande sociala handlingar och att dessa handlingar även bygger på relationer mellan 
människor. 

Återigen menade pedagog fyra: 

”Att vara med själv som vägledare. Vissa barn vet inte hur de ska göra och då får pedagogen 
visa på med och göra samma sak som de. Det handlar inte bara att göra instruktioner hur de 
ska göra utan att själv vara med och visa med hela kroppen för att barn ska kunna hänga med. 
Att göra och vara aktiv med barnen. Det blir meningsfullt när man gör det tillsammans”. 

Pedagogerna ansåg att när de befann sig i barns lekar så hade de möjlighet till att lyssna mer 
ingående på barns idéer och tankar och därefter kunde olika möjlighet erbjudas för barns 
direkta inflytande, detta med tanke på att pedagogen kunde direkt ta tag i barns idéer och 
erbjuda olika situationer eller material. 

Pedagogerna gav uttryck för den planerade aktiviteten där barns intressen, tankar, åsikter och 
känslor kommer till uttryck och lyfts fram. Pedagogerna betonade att i den planerade 
aktiviteten lyfts barns intressen fram och att det är under den stunden alla barn kan bli sedda 
och hörda samt bekräftade. Med detta menar Kroksmark m.fl. (2011, s.45-47) att pedagogiska 
lärandet uppstår i relationen mellan barn och pedagog under den planerade aktiviteten.  

Återigen ansåg alla pedagoger att görandet i förskolan skulle vara utifrån barns intresse och 
de flesta menade att det var pedagogens uppgift att se till att det fanns tillräckligt med 
material och att miljön är anpassade efter barns intresse. 
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Pedagog tre tyckte att:  

”Ibland är det vi pedagoger som har en tanke eller spår men att man ändå ska reflektera och se 
vad det är barnen vill göra vad är det de riktar sitt intresse mot och hur kan vi på bästa sätt 
utmana barnen och följa barnens intresse så att alla barn på något vis känna sig delaktiga. 
Detta både när det gäller material och uttryckssätt”. 

Det framkom under intervjuerna att alla pedagoger var medvetna om att barn har rätt till att få 
uttrycka sina tankar och känslor frivilligt och att det är där pedagogen som till största del 
måste vara närvarande för att på bästa möjliga sätt kunna se och höra barnen. Detta anser även 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2003, s.71) och menar för att barn ska få möjlighet till 
inflytande och delaktighet krävs att barn är delaktiga i både ord och handling. 

Pedagogerna tyckte att lyhördhet är av stor betydelse med tanke på att det är då barnen känner 
sig värdefulla genom att bli lyssnade på.  

Pedagog tre sa: 

”Jag tycker att de ska få med sig att får känna att de får uttrycka sig med det språk som är de 
närmast”. 

Emilson och Folkesson (2006, s.233-236) har i sin observationsstudie kommit fram till att 
pedagogen bör ge barn möjlighet till att vara delaktiga i den planerade aktiviteten. För att 
kunna möjliggöra detta gäller det för pedagogen att vara öppen för barnens uttryck. 

Pedagog två menade att: 

”Jag tycker det är viktigt att de ska kunna vara med och bestämma och att det ska ingå i deras vardag, 
det är ett sätt som de får inflytande över att få kunna påverka”. 

 
5.2.3 Hur resonerar pedagogerna kring olikheterna för barns möjligheter och erbjudanden 
när det gäller delaktighet och inflytande i den planerade aktiviteten? 
 

I en verksamhet kan det se olika ut beroende på hur stora barngrupperna är och vilka behov 
som finns hos varje individ. När det gäller frågan om det finns barn som får mer inflytande än 
andra synliggörs vilka barn som får mest inflytande och delaktighet. 

Detta är enligt pedagogerna ett centralt arbete som de får arbeta med oerhört mycket, dels för 
att lyfta alla barn lika mycket samt för att alla barn ska få möjlighet till inflytande och 
delaktighet. Ivarsson (2003, s. 56) framför vikten av att vi ser barn som sociala aktörer 
eftersom deras handlingar och agerande är betydelsefullt för att kunna förstå olika 
samhällsfenomen. 

Pedagog fem tyckte att: 

“Alla barn ska få vara med och vara delaktiga”. 

I förskoleverksamheten kan det finnas barn med olika behov i en barngrupp. Alla intervjuade 
pedagoger var medvetna om att det fanns barn som var mycket framåt och tog väldigt mycket 
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plats samtidigt som att det fanns barn som var mer tillbakadragna och tog mindre plats. Just 
det här området tog alla pedagoger upp och menade att det är någonting som de ständigt 
måste arbeta med för att alla barn ska få lika mycket möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Pedagog fem menade: 

”Sen kanske det kan hända någon gång att någon får mer inflytande för att de skriker mer då 
får de en vuxen som sitter med. Det är vi som måste vara med och väga det hela tiden”. 

Pedagogerna var medvetna om att planeringen av en aktivitet skulle erbjuda olika möjligheter 
till inflytande och delaktighet för alla barn med olika behov. Pedagogerna lyfter betydelsen av 
dokumentationen som kunde vara till stor hjälp i en barngrupp, detta för att synliggöra vad 
barnen har för behov. Emilson (2008, s.55) menar att både delaktighet och inflytande handlar 
om att kunna påverka men även att barnen är deltagande, tar ansvar och blir respekterade. 

I en undersökning som Eide m.fl. (2012, 12-15) framtagit visar att pedagogerna tycker att 
innehållet i de planerade aktiviteterna var av större betydelse än barnens önskningar och 
åsikter. Nackdelen som ofta uppstår när pedagogen planerar en aktivitet är att de inte är 
tillräckligt öppna för barnens perspektiv eftersom det inte alla gånger passar till deras 
planeringar. 

Pedagog tre menade att:  

”I en planerad aktivitet så finns det alltid barn som är mer drivande och då kan man använda 
de som en motor i genomförandet men sen får man ha en balans å se att alla barn når fram”. 

De anser att pedagogens förhållningssätt är väldigt viktigt i en sådan situation för att kunna 
göra medvetna val där alla barn blir sedda och hörda. Med pedagogens förhållningssätt anser 
Westlund (2011, s.164) att det inte är arbetsformerna i förskoleverksamheten som är 
avgörande för barns inflytande, utan det handlar till stor del vad pedagogen har för 
förhållningssätt. Pedagogens förhållningssätt bör enligt Sheridan & Pramling Samuelsson 
(2003, s. 72) främja barns delaktighet. 

Pedagog fyra förtydligade att: 

”Det finns barn i den här barngruppen som pushar sitt inflytande. Det blir oftast att det är 
många som har inflytande över vad som ska ske. Jag som pedagog försöker fånga barn som ofta 
inte syns när vi har de här planerade aktiviteterna. Jag brukar försöka innan vi börjar med 
aktiviteten att försöka fånga just det barnet”. 

Pedagogerna gav uttryck av att barn ofta får göra val samt att rösta utifrån deras önskan och 
intresse. Vidare menade pedagogerna att i vissa situationer kan det vara svårt att tillgodose 
allas möjlighet till att bli medskapande. 

Pedagog ett menade att: 

”Det finns ju de som tar mer plats än de andra man måste kunna släppa fram de andra 
och även bromsa de där som tar alldeles för mycket plats. Man måste kunna lära sig att 
lyssna också på vad andra säger. Vi har ju verkligen såna som tar sin lilla plats”. 
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Pedagogerna var medvetna om att de kunde styra gruppen ibland om de ansåg att det 
behövdes. Styrning enligt Westlund (2011, s.26-27) använder pedagogen sig av för att göra 
olika val och för att styra gruppen. Författaren menar att styrning kan vara positivt i den 
bemärkelsen att det gynnar barnens inflytande och delaktighet. Det blir däremot negativt då 
barnens inflytande och delaktighet hålls tillbaka. 

Pedagog fyra menade att: 

”Alla barn kan göra allt bara de får möjlighet att göra det. Barn kan lära sig allt bara 
de får möjligheten att träna, öva och få göra det. Det är olika för vissa kan det ta längre 
tid men man kan alltid hitta vägen hur de ska kunna och erbjuda olika vägar för att just 
komma till ett mål som de tycker om. Barn är kompetenta att göra vad de vill bara om vi 
som pedagoger skapar möjligheterna att kunna det”. 

Johannesen och Sandvik (2009, s.30) förklarar att styrandet kan ske via handlingar och ord 
som pedagogen använder sig av. Exempel på det kan vara att pedagogen påpekade för barnen 
vad de får göra och icke göra under aktiviteten.  

Pedagogerna var väldigt medvetna om att det finns barn som är blyga och tillbakadragna, 
vilket de medvetet lyfter ofta för att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet. Återigen 
handlar det till stor del om vad pedagogen har för förhållningssätt och med detta anser 
Johannesen och Sandvik (2009, s.30) att pedagogen bör utmana barnen i den pågående 
situationen samt att försöka inkludera alla i en gemenskap där inflytande och delaktighet äger 
rum. 

Pedagogerna anser att material och vägledandet har en viktig roll i olika aktiviteter, för att 
verkligen kunna göra barn delaktiga och ge de möjligheter till inflytande. 

Pedagog fem ansåg att: 

”Inspirerande material finnas där, att fånga upp när de tappar gnistan. Man kanske ska behöva 
få svänga om och ta fram något nytt och samt att fånga upp barnet där de är hela tiden. Det 
krävs en del men där är det viktigt att man är flera pedagoger och att man tänker på samma 
sätt och att sträva mot samma mål”. 

Pedagogerna var under intervjuerna medvetna om att deras roll i barns inflytande och 
delaktighet var väldigt betydelsefull och de ansåg att de som pedagoger kan erbjuda olika 
situationer för att ge större möjligheter till inflytande och delaktighet. Detta kunde tillexempel 
ske enligt pedagogerna genom att dokumentera olika aktiviteter och att en som pedagog 
lyssnar på barnen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003, s. 71-72) menar att när barns 
åsikter tillvaratas och när de får möjlighet till inflytande och delaktighet har de möjlighet till 
att kunna påverka.   

Pedagogerna tyckte att dokumentation är mycket viktig eftersom det är genom den 
dokumenterande aktiviteten barns möjlighet till inflytande och delaktighet synliggörs. 
Pedagogerna ansåg att dokumentation och planering av aktiviteten måste vara ett medvetet 
val. 
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Pedagog tre tyckte: 

”att man redan vid planeringen av aktiviteten att man gör medvetna val” 

Vidare menade pedagog tre att: 

”Det är väl redan innan aktiviteten att man har en aktivitet som ser att som är just det ämnet 
som man utforskar att det är barnens intresse som man har följd för att barn ska bli delaktiga 
och då inflytande”. 

Pedagog fyra menade att: 

”Vi dokumenterar vad barnen gör under den planerade aktiviteten för att sedan kolla vad 
barnen gör och vad de är intresserade av och utifrån det planera vad nästa planerade aktivitet 
ska bli. På det sättet får barnen inflytande över det vi kommer att göra”. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 16) förklarar att delaktighet innebär att barn får 
uttrycka sina tankar och åsikter i olika kontexter. Vidare förklarar författarna (2003, s. 71-72) 
att när barn upplever att deras åsikter, tankar och intressen bemöts med respekt och tillvaratas 
har de inflytande. 

Två av pedagogerna tyckte att det är betydande att det skall finnas barn i barngruppen som är 
mer drivande och som tar mer plats för att de är de enligt pedagogerna som driver 
verksamheten framåt. 

Pedagog fyra tyckte att: 

”Vi har några som har drivkrafter. De pushar framåt och driver och utan de märker vi att det 
inte blir någonting av det som man hade planerat”. 

Däremot fanns det andra pedagoger som inte höll med om detta, alls.  

Pedagog ett menade att: 

”De som får tyvärr mest inflytande är de där som tar lite mer plats”. 

Pedagogerna var medvetna om sättet de bemöter barns tankar och åsikter med, har stor 
inverkan över hur mycket inflytande och delaktighet barn får möjlighet till i verksamheten. 

Pedagog fyra ansåg att: 

”Jag tror inte att barn har så stor inflytande av att ändra en planerad aktivitet”. 

Arnér (2009, s.13-14) påpekar att det är vanligt att barn i förskoleverksamheten ses som 
delaktiga i sin vardag men att det inte har inflytande i verksamheten. 

Pedagog tre tyckte att: 

”Pedagogen måste se till antingen att man filmar en aktivitet eller om man för anteckningar så 
får man syn på att man kanske tror att ett barn inte är så delaktig för att den inte är så aktiv 
men sen kan det hända att de blir delaktiga genom att man som pedagog ser om barnet inte vill 
teckna då kanske man får erbjuda ett annat material där det barnet får ändå känna sig delaktig. 
Att pedagogen är med och bidrar för att barn ska känna sig delaktiga”. 
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Avslutningsvis svarade alla pedagoger ”det sociala samspelet” och ”få känna sig värdefull” 
på avslutningsfrågan som handlade om vilka kunskaper de ansåg var viktiga att barn tar med 
sig kring inflytande och delaktighet när de lämnar förskolan. 

Pedagog tre menade: 

”Att man får känna sig att mina åsikter och tankar är värdefulla”. 

Pedagog fyra ansåg att: 

”Det sociala samspelet. Det är en viktig grej i just att vara delaktig och ha inflytande”.  

Pedagog fem tyckte att: 

”Det sociala samspelet är A och O för har man det så kommer resten, för barn lär sig av 
varandra och kompisarna. Socialsamspel och Empati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37	  
	  

6. Diskussion 
	  
Inledande syftet med vårt arbete var att undersöka barns inflytande och delaktighet under den 
planerade aktiviteten i förskoleverksamheten. Detta för att vi ville se hur barn görs delaktiga 
och erbjuds inflytande samt på vilket sätt interagerar pedagogen och barnen tillsammans. Vi 
har även velat ta pedagogernas synpunkter för att ta reda på hur de resonerar kring begreppet 
inflytande och delaktighet i den planerade aktiviteten.  
 
Detta undersöktes genom att ställa följande frågeställningar: Hur görs barn delaktiga och hur 
mycket inflytande får de under den planerade aktiviteten? Hur ser interaktionen ut mellan 
pedagogen och barnen under den planerade aktiviteten? Hur resonerar pedagogerna kring 
barns inflytande och delaktighet i den planerade aktiviteten? Hur resonerar pedagogerna kring 
olikheterna för barns möjligheter och erbjudanden när det gäller delaktighet och inflytande i 
den planerade aktiviteten? 
 
Vi kommer att dela in diskussionen i teman i enlighet med hur teoretiska utgångspunkt har 
strukturerats under arbetes gång. Det innebär att vi först redogör för inflytande och 
delaktighet i förhållande till den tidigare forskning vi behandlat under motsvarande rubrik för 
att sedan diskutera hur resultatet kan förstås ur ett barns perspektiv.  
 
6.1 Barns perspektiv i den planerade aktiviteten 
 
Utifrån resultatet går det att tyda att det är pedagogerna som styr aktiviteterna. De har planerat 
aktiviteterna och dess innehåll utan att involvera barnen i själva planeringen. Barnen fick inte 
mycket utrymme för att påverka aktivisternas innehåll utan i de flesta fall hade de bara makt 
över om de skulle delta eller inte. De fick inte mycket valfrihet, utan de fick oftast bestämma 
och påverka sin situation utifrån bestämda alternativ. Arnér (2009, s. 14) beskriver att en 
pedagog som utgår från barns perspektiv kan involvera barnen i att planera aktiviteterna för 
att på så sätt anpassa aktiviteten efter barnens idéer, erfarenheter och intressen. Genom att 
pedagogen tar tillvara och tillgodoser barns perspektiv måste hen vara förberedd på att den 
tidigare planeringen av aktiviteten kommer att ändras. Pedagogerna har inte vart tillräckligt 
öppna för barnens perspektiv eftersom de inte alla gånger har ansetts passa till aktiviteterna 
och dess innehåll. Endast en pedagog valde att involvera barnen kring deras tankar om 
aktiviteten, detta för att kunna påverka aktiviteten vid ett senare tillfälle då barnens tankar fick 
influera aktiviteten. Oftast var det pedagogernas tankar om vad de ansåg att barnen gillade 
eller inte, eller vad barnen skulle klara av som kom att påverka aktiviteten. Emilson och 
Folkesson (2006, s. 236) förklarar att en pedagog måste värdesätta barnens förmågor att 
undersöka världen på så sätt kan de inta ett barns perspektiv. 
 
Resultatet visar att pedagogerna försöker involvera och lyssna på alla barn. Beroende på vad 
barnen använder sig av för strategier för att bli lyssnade på avgör för hur pedagogerna 
involverar och gör dessa barn delaktiga. Pedagogernas tankar och åsikter var det som 
avgjorde vilka aktiviteter barnen skulle få delta i. Aktiviteterna skapades efter vad 
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pedagogerna tolkade att barnen skulle tycka vara givande, det var först under aktivitetens 
gång som barnen kunde påverka aktiviteten utifrån sina egna tankar och idéer. Detta var även 
begränsat eftersom det skulle hålla sig inom ramarna för aktiviteten och det var pedagogerna 
som avgjorde om barnens uttryck fick påverka aktiviteten. Det framgår i resultatet utifrån 
observationerna att pedagogerna har i en väldigt liten utsträckning utgått från barns 
perspektiv. Halldén (2003, 13-14) menar att barns perspektiv handlar om barnens egna tankar 
och åsikter, barnet skapar sin egen kultur. Däremot går det att påpeka att pedagogerna i denna 
studie utgår till största del från ett barnperspektiv istället för barns perspektiv. Med detta 
menar Halldén (2003, s. 13-14) att pedagogerna arbetar efter vad de anser är bäst för barnen.  
 
6.2 Barns perspektiv utifrån pedagogernas synpunkter 
 
Alla förskolor skiljer sig åt när det kommer till barns inflytande och delaktighet. Detta beror 
till stor del på att det är pedagogens perspektiv som genomsyrar hela verksamheten och inte 
barns perspektiv menar Emilson (2007, s. 15). 
 
I intervjuerna framkom det tydligt att pedagogerna utgår från ett barns perspektiv detta med 
tanke på att de själva anser att de utgår från barnets eget tänkande och utsagor. När pedagoger 
utgår från ett barns perspektiv ska verksamheten planeras utifrån barnens handlingar och 
uttryck. Detta bidrar till att barnen får större möjlighet till inflytande och delaktighet i 
verksamheten(James och Prout, 1997, s. 81). Resultatet av intervjuerna som behandlar barns 
perspektiv visar i likhet med Eide m.fl. (2012, s.12-15) undersökning där de har kommit fram 
till att pedagogerna i verksamheten utgår från ett barns perspektiv om det passar planeringen 
av aktiviteten. Pedagogerna var medvetna och hade kunskap om det kompetenta barnet som 
kan och vill, de ansåg att barn var sociala individer och aktörer som var delaktiga och kunde 
påverka den verksamhet de vistas i (Halldén, 2003, s.13). 
 
Några av pedagogerna uttryckte att de bör involvera barnen i planeringen av en aktivitet, detta 
innebär att pedagogerna har ett barns perspektiv och väljer att utgå från det. Detta kan kopplas 
till tidigare forskning som belyser att när barn involveras i planeringen av en aktivitet kan det 
bidra till aktiviteten anpassas efter barnens idéer, erfarenheter och initiativ. Det kan i sin tur 
leda till att barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet. Detta har även framgått i 
tidigare forskning där James och Prout(1997, s. 81-82) har i sin avhandling kommit fram till 
att barns perspektiv ser barn som samhällsmedborgare, där en ny syn på barndom har 
utvecklas. Idag forskas det inte enbart om barn, i den nya forskningen forskas det även för och 
med barn. Författarna förklarar att barn i dagens samhälle inte får betraktas som passiva 
mottagare för vuxnas påverkan. Det handlar istället om att se barn som sociala aktörer. De 
intervjuade pedagogerna var medvetna om att involvera barnen i planeringen av aktiviteten 
och att detta kunde leda till att deras tidigare planeringar kan komma att ändras. (Arnér, 2009, 
s. 14). Pedagogerna hade som mål att utgå från ett barns perspektiv eftersom de var medvetna 
om att barnen hade större möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån det perspektivet 
(Emilson och Folkesson, 2006, s.236). 
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Under en intervju talade en pedagog om barnperspektivet genom att beskriva det som att barn 
är kompetenta och sociala aktörer där pedagogen ska utgå från barnens intressen och tankar 
för att ta vara på deras betydelsefulla åsikter. Utifrån denna beskrivning kunde intervjuaren 
dra en slutsats och förstå att pedagogen egentligen talade om barns perspektiv även fast hen 
benämnde detta som ett barnperspektiv. Halldén (2003, s.13-14) menar att barnperspektivet 
handlar om att verka för barnens bästa eller för att utforska en kultur som är skapad för barn 
utifrån vuxna, alltså det som vuxna anser är det bästa för barnen. Författaren menar att barns 
perspektiv utgår från barnens egna tankar och åsikter, perspektivet är skapat av barnen själva.  
Det är betydelsefullt att pedagogerna i verksamheten läser barnperspektiv som ett ord och 
barns perspektiv som två ord för att ta reda på innebörden i dessa två begrepp som kan vara 
motsatsen till varandra.  
 
Avslutningsvis kan en slutsats dras genom att lyfta pedagogernas medvetenhet kring hur de 
ska arbeta i barngruppen och vilket förhållningssätt de bör förhålla sig till för att utgå från ett 
barns perspektiv. Detta anser pedagogerna är det “kluriga” som de flesta av de måste arbeta 
vidare med för att lyfta varje barn som individ. 
 
6.3 Inflytande och delaktighet 
 
Precis som det har framkommit under resultat och analysdelen där det belyses att det både är 
möjligheter och begränsningar i arbetet med barns inflytande och delaktighet i 
förskoleverksamheten. 
 
Under observationerna av de planerade aktiviteterna framkommer det tydligt att det är 
pedagogerna som styr både innehållet och genomgången men även avslutningen av den 
planerade aktiviteten. Under aktiviteterna var det pedagogerna som bestämde innehållet i 
aktiviteten samtidigt som barnen fick komma fram med sina tankar och åsikter. Resultatet 
visar att alla barn fick delta i aktiviteten och fick komma till tals och uttrycka sina synpunkter 
så länge detta hade med aktiviteten att göra. Under de flesta av aktiviteterna använde sig 
pedagogen av följdfrågor och barnen fick ofta positiva kommentarer när de hade gjort rätt.  
 
Arnér och Tellgren (2006, s. 106) har i sin studie kommit fram till att innehållet i 
verksamheten ska utformas efter barnens tankar och åsikter eftersom det är barnen som har 
störst kunskap om sin vardag i förskolan och inte pedagogerna. Författarna (2006, s. 26) är i 
sin avhandling noga med att särskilja inflytande och delaktighet eftersom de anser att de är en 
stor skillnad mellan dessa begrepp. Författarna vill se hur barnen kan påverka verksamheten 
och sin vardag, de ska inte bara vara delaktiga i vad någon annan sagt åt de att göra. 

Barnens möjlighet till inflytande och delaktighet begränsades på grund av pedagogernas 
styrning och förhållningssätt, detta är någonting som pedagogerna är medvetna om enligt vad 
som har framkommit under intervjuerna. Barnen hade däremot en del inflytande i 
aktiviteterna genom att få uttrycka sina synpunkter och komma med olika förslag bara om det 
hade med aktiviteten att göra. I resultatet gällande barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande har vi kunnat urskilja att några av pedagogerna betonar vikten av barns rätt till 
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inflytande och delaktighet. Utifrån intervjuerna kan det nämnas att alla pedagoger var 
medvetna om vilket förhållningsätt de borde använda sig av för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet. Det framkom att pedagogerna utgår ifrån barns intresse, tankar och 
åsikter samt att detta bör tas tillvara för att barn ska kunna delta i verksamheten och kunna 
påverka den. Precis som tidigare forskning har visat att barns inflytande och delaktighet kan 
främjas beroende på vad pedagogen har för förhållningssätt (Sheridan och Pramling 
Samuelsson, 2003, s. 72). Eftersom inflytande och delaktighet har en väldigt stor betydelse 
för barnens lärande och utveckling så måste pedagogerna i verksamheten vara medvetna om 
att vad dessa begrepp innebär.  
 
Det framkom under intervjuerna att två av de intervjuade pedagogerna ansåg att det inte fanns 
någon skillnad mellan begreppet inflytande och delaktighet. Detta enligt tidigare forskning 
stämmer inte riktigt med tanke på att inflytande handlar om att ge barnet möjlighet till att 
påverka sin tillvaro i verksamheten och delaktighet handlar om att barnen ska få vara 
delaktiga i något som pedagogen redan bestämt (Arnér, 2009, s.13-14). Pedagogerna var 
medvetna om att barn har inflytande i viss mån men att de har mindre inflytande i den 
planerade aktiviteten eller i ett projektarbete. En av pedagogerna uttryckte sig att barn har mer 
inflytande under projektarbete eller under den planerade aktiviteten än vad de genomsnittligt 
har under en vardag i förskolan. Pedagogerna var överens om att barns tankar och åsikter var 
värdefulla att utgå utifrån. Tidigare forskning visar att när barn upplever att deras åsikter, 
tankar och intressen bemöts med respekt och tillvaratas har de inflytande (Pramling 
Samuelsson och Sheridan 2003, s. 71-72). Gemensamt för två av dessa studier är att 
delaktighet och inflytande handlar om att barn ska få möjlighet till att påverka. 
 
Utifrån resultatdelen kan vi se att barn är med under olika situationer och deltar där de får 
uttrycka sina tankar och känslor samt att pedagogerna är väldigt lyhörda inför barnens 
synpunkter. Detta var någonting som även framkom under intervjuerna att pedagogerna 
medvetet arbetar utifrån barns intressen för att barn ska kunna delta under olika situationer där 
de får uttrycka sig frivilligt. Utifrån pedagogernas resonemang tas alla barns åsikter på allvar 
och detta måste ske beroende på det som tidigare forskning visar att när barns åsikter 
tillvaratas och när de får möjlighet till inflytande och delaktighet har de möjlighet till att 
kunna påverka (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2003, s. 71-72). 
 
Vårt resultat visar i likhet med det Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.71) menar att 
det krävs av pedagogerna att göra barn delaktiga i både ord och handling för att de ska kunna 
ha inflytande över den situationen de befinner sig i. Pedagogerna var medvetna om att barnen 
inte fick lika mycket inflytande och delaktighet under den planerade aktiviteten och detta 
belyses även i tidigare forskning där Emilson och Folkesson (2006, s.233-236) anser att barn 
har större chans till inflytande i de oplanerade aktiviteterna. En av intervjuade pedagogerna 
ansåg att barnen fick mer inflytande under de planerade aktiviteterna, detta med tanke på att 
de planerade aktiviteterna hade med det pågående projektarbetet i verksamheten att göra. 
 
Emilson och Folkesson(2006, s. 233-234) menar att när aktiviteten däremot är planerad och 
pedagogerna har ett mål som ska uppnås får barnen inte lika mycket utrymme till delaktighet 
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och inflytande. De intervjuade pedagogerna var medvetna om att barn fick mindre inflytande 
under de planerade aktiviteter eftersom det fanns uppsatta mål av pedagogerna som barnen 
skulle sträva efter. Barnen har större potential till delaktighet och inflytande när det finns 
utrymme för de att göra egna val inom ramarna för aktiviteten, vilket sker utanför de 
planerade aktiviteterna enligt tidigare forskning och några av de intervjuade pedagogerna. 
Pedagogerna är medvetna om att de till stor del styr under de planerade aktiviteterna, detta är 
något de ständigt måste arbeta med för att bidra till barns inflytande och delaktighet. Det 
viktigaste enligt förskollärarna var att bekräfta hela barngruppen med ett rättvist bemötande 
där alla får komma till tals lika mycket samt får lika mycket inflytande och delaktighet än att 
lyfta enskilda barns inflytande. 
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7. Konklusion 
I detta arbete har vi undersökt för barns inflytande och delaktighet under den planerade 
aktiviteten i förskoleverksamheten. Detta har skett genom att observera, samtidigt som vi har 
undersökt för förskollärarnas resonemang kring möjligheter och begränsningar gällande barns 
inflytande och delaktighet i förskolan. Vi har med hjälp av detta arbete kunnat konstatera att 
barns inflytande och delaktighet både möjliggörs och begränsas utifrån pedagogernas 
förhållningssätt och styrning. 
 
Det är inte arbetsformerna i förskoleverksamheten som är avgörande för barns inflytande och 
delaktighet, utan det handlar till stor del om vad pedagogerna har för förhållningssätt. En 
slutsats som kan dras utifrån resultatet är att styrning inte behöver ses som ett hinder för barns 
inflytande och delaktighet. Styrning kan vara positivt i den bemärkelsen att det gynnar 
barnens inflytande och delaktighet. Det är betydelsefullt att som pedagog förstå varför och på 
vilka premisser styrning påverkar barn. Pedagogen bör ställa sig frågan om det viktigaste är 
att uppnå sitt förutbestämda mål eller om det viktigaste är att barnen ska få göra det de 
önskar? Pedagogerna har inte rätt till makt enbart för att de är vuxna, utan de bör reflektera 
över hur de som pedagoger ska tillämpa sig makt. Det ideala är att pedagogerna finner en 
balans mellan det som barnet visar intresse för och det som pedagogen anser skulle vara 
intressant för barnen. Alltså att pedagogen både tar del av ett barnperspektiv och ett barns 
perspektiv.  
 
Ytterligare en slutsats som kan dras av resultatet är att begreppen barnperspektiv och barns 
perspektiv går att koppla ihop med begreppen inflytande och delaktighet. Pedagogerna utgick 
till största del från ett barnperspektiv, vilket innebar att de utgick från det som de ansåg var 
bäst för barnen. Pedagogerna närmade sig däremot ett barns perspektiv genom att de var 
lyhörda, vilket oftast ledde till att barnen kände sig friare till att ta initiativ och att göra olika 
val.  
 
Vi författare anser att inflytande och delaktighet är oerhört komplex och bör diskuteras och 
problematiseras i en större utsträckning både på förskollärarutbildningen och ute i 
verksamheterna. Inflytande och delaktighet är två begrepp som är väldigt aktuella och 
relevanta med tanke på det demokratiska samhälle vi lever i idag. Detta arbete har bidragit till 
att vi författare har fått en djupare kunskap om barns inflytande och delaktighet under den 
planerade aktiviteten i förskoleverksamheten. 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant förslag till fortsatt forskning kring barninflytande och delaktighet under de 
planerade aktiviteterna kan vara att intervjua barnen. Detta för att ta reda på vad de har för 
synpunkter kring delaktighet och inflytande.  Ett annat förslag kan vara att observera 
planerade aktiviteter i fler förskolor, samt att intervjua fler pedagoger för att få mer 
information om vad de tänker om barninflytande och delaktighet. Det skulle vara mycket 
intressant att göra olika undersökningar kring den planerade aktiviteten och dess roll i 
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förskoleverksamheten. Det vore även intressant att inkludera vårdnadshavare i ämnet för att ta 
reda på vad de har för åsikter kring den planerade aktiviteten i förskolan. Under studien har vi 
fokuserat på barns perspektiv som förslag till fortsatt arbete skulle det vara intressant att ta ett 
annat perspektiv tillexempel ett genusperspektiv. Ett annat förslag kan vara att som forskare 
använda sig av videokamera för att fånga alla delar. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
Uppvärmningsfrågor: 
 

•     Ålder 
•        Utbildning 

o Vilken utbildning har du? 
o När utbildade du dig? 
o Antal år inom förskolläraryrket? 
o Hur länge har du arbetat på din avdelning? 
o Hur många pedagoger arbetar på avdelningen och hur många av dem 

är förskollärare? 
 
Tema 1: Inflytande och delaktighet           

•    Hur ser din syn på inflytande ut?  
•    Hur ser din syn på delaktighet ut?  

 
Tema 2: Det kompetenta barnet 

• Hur ser du på det kompetenta barnet? 
 
Tema 3: Den planerade aktiviteten 

• Hur mycket inflytande får barn under den planerade aktiviteten? 
• Hur görs barn delaktiga under den planerade aktiviteten?  

 
Tema 4: Vilka barn 

• Finns det barn som får mer inflytande än andra barn? 
• Finns det barn som är mer delaktiga än andra barn, under den planerade 

aktiviteten? 
 
Tema 5: Pedagogens förhållningssätt 

• Hur kan du göra för att göra barn delaktiga under den planerade 
aktiviteten? 

• Hur kan du göra för att barn ska få inflytande under den planerade 
aktiviteten? 

 
Avslutad fråga 

• Vad är viktigt för dig att barnen får med sig för kunskaper kring 
inflytande och delaktighet när dem lämnar förskolan? 
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Bilaga 2 

 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, 
Självständigt arbete, 
15 hp 
 

Information om observationen under olika planerade aktiviteter i förskoleverksamheten 
 

Observationen är en del i vårt självständiga arbete/ C-uppsats för förskollärarprogrammet. Det 
självständiga arbetet kommer handla om barns inflytande och delaktighet i förskolan. 
Observationen utförs av Dilan Mustafa och Linn Rothman som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Deltagandet i observationen innebär att vi kommer att följa ert barn under olika planerade 
aktiviteter i förskolan, i tre dagar. Vi kommer att samla in data genom att observera och 
dokumentera barns inflytande och delaktighet under olika planerade aktiviteter utan att 
medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer under 
observationen endast att föra anteckningar om hur barnet görs delaktig under olika situationer 
och ges inflytande i verksamheten. 
Inget namn på barnet eller information om verksamheten kommer att antecknas och tas med i 
det självständiga arbetet/ C-uppsatsen. 
Datainsamlingen kommer att ske under olika planerade aktiviteter i tredagarstid i 
verksamheten. Vi kommer under dessa observationer föra anteckningar över barnets 
möjlighet till delaktighet och inflytande. All insamlad data kommer att hanteras och förvaras 
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. All insamlad data kommer endast 
användas för analys i vår C-uppsats. 
 
Deltagandet i observationen är frivilligt och kan när som helst under observationens gång 
avbrytas, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 
delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande. 
Om ni har ytterligare frågor angående observationen går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 
 
Studiens handledare: Petra Gäreskog, Universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, tel. 018-471 1790, e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 
 
Dilan Mustafa, dilan.mustafa.3741@student.uu.se 
Linn Rothman, linn.rothman.1445@tudent.uu.se 
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Bilaga 3 
 

Medgivande till deltagande i en observation 
 

Observationen är en del i vårt självständiga arbete/ C-uppsats för förskollärarprogrammet. Det 
självständiga arbetet kommer handla om barns inflytande och delaktighet i förskolan. 
Observationen utförs av Dilan Mustafa och Linn Rothman som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda observation. 
Jag har tagit del av informationen om observationen. Jag är införstådd med att mitt barn 
kommer att observeras under olika planerade aktiviteter i förskoleverksamheten. 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
....................................................................... 
Ort och datum                                                              
 
.......................................................................             ................................................................ 
 
Underskrift vårdnadshavare 1                                 Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
 
Barnets underskrift (om möjligt) 

 
 

Blanketten skrivs under och lämnas till XXX 
 
 
 


