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1 Inledning       

I förskolans läroplan kan man avläsa att den tar utgångspunkt från Barnkonventionen 
som benämner barnets rättigheter till inflytande i sitt liv samt rätten till delaktighet. I 
Barnkonventionen formuleras barnets rättigheter till just delaktighet och inflytande 
samt att det vuxna som tar beslut ska beakta och se till barnets bästa (Unicef, 1989). 
Både läroplanen för förskolan samt i Barnkonventionen står det på ett tydligt sätt att 
barnet i sitt liv ska ha rätt att påverka, detta leder till att pedagoger i förskolan måste ta 
hänsyn till detta och arbeta utefter de lagar som finns, samtidigt uppkommer det då 
frågor som rör hur pedagoger kan och arbetar med barns inflytande och delaktighet i 
förskolans verksamhet. Enligt Skolverket (2015), hänger demokrati ihop med 
mänskliga rättigheter, Skolverket (2015) lyfter även att demokratin och de mänskliga 
rättigheterna ska genomsyra hela verksamheten, och inte enbart i aktiviteter i 
förskolan. 
 
En utav förskolans uppgift är att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 
(Skolverket, 2016). Även Skollagen (SFS, 2010:800) slår fast att förskolans främsta 
uppgift är att syfta till att barnen ska utveckla kunskaper och värden, men även att 
förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande, utan att något barn 
diskrimineras samt blir exkluderad i verksamheten. Forskning tyder på att pedagoger 
lägger högt värde på att utveckla barns sociala kompetens samt att vuxna i förskolans 
verksamhet ska vara en förebild för barnen. Forskning påvisar även att pedagoger bör 
inta ett barns perspektiv för att kunna skapa möjligheter till utveckling (Sheridan, 
Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011) 
 
Men vad är då barns inflytande och delaktighet i förskola, och hur kan man förstå 
dessa begrepp? I en studie som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort 
beskrivs inflytande och delaktighet som att det är två aspekter som sammanförs. De 
menar även att det är barns rätt att få delta i verksamheten samtidigt som inflytande 
och delaktighet är en pedagogisk utgångspunkt i arbetet med barn.  
 
 

1.1 Problemområde, Syfte och forskningsfrågor 

Att alla barn har rättigheter när det kommer till inflytande och delaktighet kan tydligt 
avläsas i Barnkonventionen samt i förskolans läroplan, vi undrar hur det ser ut i 
praktiken, blir alla barn inkluderade i verksamheten och har barn inflytande i 
planerade aktiviteter? Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger i 
förskolan beskriver arbetet med att inkludera alla barns rätt till inflytande och 
delaktighet. Studien riktar sig mot förskollärare samt barnskötare. Vidare är syftet att 
undersöka hur barn i förskolan får inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter.  
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Studien grundar sig i två forskningsfrågor: 
 

• Hur beskriver verksamma pedagoger förutsättningar och begränsningar för 
inflytande och delaktighet i förskolan? 
 

• Hur beskriver pedagoger arbetet med barns inflytande och delaktighet i 
planerade aktiviteter? 

 

1.2 Disposition 

I kapitlet bakgrund presenteras studiens teoretiska utgångspunkt följt av relevanta 
begrepp och definitioner för studien. Under bakgrund presenteras även styrdokument 
samt tidigare forskning, som grundar sig i litteratur samt artiklar och avhandlingar. I 
kapitlet metod beskrivs hur litteratursökningen gick till samt val av urvalsgrupp, val av 
datainsamlingsmetod. Genomförandet av studien presenteras och hur analysen och 
bearbetning av den insamlade datan. De etiska ställningstaganden som finns för att 
delta i en studie finns under metod. I kapitlet resultat presenteras studiens resultat 
från insamlade enkäter, som grundar sig i studiens två forskningsfrågor. I kapitlet 
analys presenteras analysen av studiens resultat. Analysen är kopplad till litteratur 
som tas upp i bakgrund, vidare kopplas studiens valda teoretiska utgångspunkt. Sista 
kapitlet i studien är diskussion, i detta avsnitt presenteras det mest intressanta utifrån 
studiens resultat, som kopplas till litteratur. Detta är studiens avslutande del som 
också innefattar metoddiskussion, förslag på fortsatt forskning samt studiens slutsats. 
 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras följande avsnitt; 2.1 Teoretisk utgångspunkt, 2.2 Begrepp 
och definitioner, 2.3 Styrdokument, 2.4 Tidigare forskning.  
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menar att 
lärande sker i sociala relationer och i samspel mellan individer. Vidare belyser 
Vygotskij (1926), genom att ingå i sociala relationer med andra individer kan barns 
inflytande och delaktighet öka i förskolan, just genom att då delta i sociala kontexter. 
Säljö (2014) menar att i det sociokulturella perspektivet ses kommunikationen som en 
viktig del mellan barnet och dess omgivning. Vygotskij formulerade teorier om hur 
barn genom samspel med andra skapar nya kunskaper och erfarenheter, och att på 
grund av det, är språket en viktig del när individer ingår i ett socialt sammanhang 
(Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). I och med Vygotskijs tankar om hur barn lär i 
samspel, behöver pedagoger inta ett barnperspektiv i verksamheten, för att barns 
inflytande ska kunna bli möjligt. Genom att se verksamheten utifrån ett 
barnperspektiv kan medvetna pedagoger utmana barnen i deras utveckling och 
lärande (Biteus och Engholm, 2016). 
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Samspelet mellan barn och vuxna samt barngruppen i sig är ett tillfälle där individerna 
tillsammans får utvecklas genom att utforska, argumentera och dra slutsatser 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Pramling (2015) menar att lärande och 
utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att språket och 
kommunikationen mellan individer är en central del, genom denna centrala del ges 
barnen ökade möjligheter till att få inflytande och delaktighet i förskolan. Pramling 
tydliggör hur språket är ett redskap för att kunna kommunicera med andra individer. 
Detta presenteras genom att kommunikation är nyckeln till att kunna bli 
introducerade i nya erfarenheter och kunskaper. I relation till inflytande och 
delaktighet kan detta förstås att kommunikation hänger ihop med att kunna uttrycka 
sig, för att pedagoger ska kunna beakta vad barn ger uttryck för samt visar intresse för. 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att genom språket erfar 
och upplever vi vår omgivning. Detta i relation till barns inflytande och delaktighet kan 
förstås genom att språket i relation till omgivningen skapar en social relation med 
andra individer, och via språket kan barn uttrycka sig och därmed få inflytande och 
delaktighet i förskolan. Förskolan ska lägga grunden till att barn skapar en förståelse 
för vad demokrati innebär, och stimulera att barn utvecklar sin sociala kompetens och 
kommunikation (Skolverket, 2016). 
 
Säljö (2014) lyfter två olika företeelser som är en viktig central del för att kunna förstå 
det sociokulturella perspektivet, nämligen att kommunikation är viktigt och de olika 
beteenden individer har utvecklat för att kunna samspela i sociala sammanhang. Säljö 
menar att utveckling och hantering av fysiska artefakter är viktiga som individer kan 
använda sig utav. Genom att det sociokulturella perspektivet ses som en social process, 
det är genom kommunikation och den sociala processen som barn ökar sitt inflytande 
och sin delaktighet i förskolan.  
 

2.2 Begrepp och definitioner 

Här definierar vi de begrepp som vi anser är relevanta för vår studie, och hur vi har 
valt att använda dessa definitioner i sammanhanget.  
 
Pedagoger: I vår studie använder vi begreppet pedagoger. När vi skriver pedagoger 
menar vi barnskötare samt förskollärare. Detta eftersom studien riktar sig till både 
barnskötare och förskollärare.  
 
Inflytande och delaktighet: Inflytande är när barn i förskolan har en påverkan i 
verksamheten. Delaktighet betyder att barnet deltar i den befintliga miljön (Arnér, 
2009). 
 
Barns perspektiv och barnperspektiv: Barns perspektiv är barnens egna perspektiv 
och barnperspektiv är det perspektiv som förskolepersonalen tolkar barnen utifrån 
(Arnér, 2009). 
 
Demokrati: Att individer har rätt att få vara med och påverka och bestämma 
(Skolverket, 2016). 
 
Förhållningssätt: Hur förskolepersonal förhåller sig till olika aspekter i förskolan, hur 
förskolepersonalen arbetar och agerar (Biteus & Engholm, 2016). 
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2.3 Styrdokument 

Enligt Barnkonventionen (Unicef, 1989) ska barnet ha rättigheter till inflytande och 
delaktighet i förskolan. Barn ska kunna vara med och påverka beslut som berör dem 
och deras vardag i förskolan. I samma betoning benämner förskolans läroplan hur 
barn har rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten. Inflytande i detta 
sammanhang betyder inte att barnen ska bestämma allt. Det är inte önskvärt eller 
möjligt att barn ska kunna bestämma allt i förskolan, utan att det måste ske inom vissa 
ramar. Exempelvis måste barnet kunna ta hänsyn och följa vissa rutiner som finns i 
verksamheten, här kan det tänkas rutiner som berör sov och lunchtider (Skolverket, 
2015). 
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) visar en tydlighet om att barn i förskolan ska 
bli inkluderade i verksamheten. Detta syftar till att barnen ska bli inkluderade i arbetet 
med inflytande och delaktighet, och att barn har rätt till inflytande när det kommer till 
utformning och innehåll av aktiviteter. Verksamma pedagogers ansvar är att följa de 
riktlinjer som står i läroplanen och att det ska följas. Dock finns det inget som nämner 
hur pedagoger skall arbeta med detta, utan att det är upp till personalen att tolka 
läroplanen för att kunna sträva mot målet. Det pedagogiska arbetet ska utgå ifrån 
barnen, det vill säga vad de intresserar sig av samt att miljön bör utformas och 
anpassas därefter (Skolverket, 2016). Förskolans läroplan belyser arbetet med 
dokumentation som en viktig del i arbetet i förskolan. Verksamheten ska 
dokumenteras för att kunna utvärdera kvaliteten och för att kunna skapa goda 
förutsättningar för barns lärande och utveckling (Skolverket, 2016). I och med detta är 
dokumentationen viktigt att arbeta med i förskolan, dels för att kunna se och förstå 
barns lärprocesser samt för att stärka och förbättra förskolans kvalitet. 
 
Skolverket (2015) beskriver hur barn lär sig grunden till vad demokrati är, nämligen 
att det sker i samspel med andra individer. Att arbeta med demokrati och värden i 
förskolan kräver att det finns kompetens hos de pedagoger som arbetar, samt om hur 
det kan förverkligas i verksamheten i arbete med barn. Att pedagoger bör ha 
kompetens inom området är för att de ska kunna förmedla vad demokrati innebär till 
barn, för att barn ska kunna utveckla och få en förståelse för vad demokrati är. Att 
arbeta demokratiskt innebär att alla barn i verksamheten har rätt att få delta i de 
aktiviteter som erbjuds, samt att alla barn ska bli inkluderade i verksamheten 
(Skolverket, 2015). 
 
 

2.4 Tidigare forskning 

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

2.4.1 Inflytande och delaktighet 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att barns inflytande och delaktighet i 
förskolan är en demokratisk rättighet, men även att det är en pedagogisk utgångspunkt 
om vad man i förskolan ska arbeta med och mot vilka strävansmål. Forskning inom 
barns inflytande är i dagsläget väldigt lite, forskningen som finns inom området har 
mest fokus på äldre barn. Flera studier visar även att det är pedagogers 



 5 

förhållningssätt som är viktigt i ett pedagogiskt sammanhang för att barn ska kunna få 
inflytande i verksamheten (Emilson, 2007). 
 
Wallskog (2011) menar att barns inflytande i förskolans innehåll och även i miljön är 
en resurs som man ska ta tillvara på. Enligt Wallskog erbjuder barnen nya upplevelser 
varje dag bara pedagoger väljer att se det och är närvarande med barnen på ett 
medvetet sätt. Johannesen och Sandvik (2009) menar att pedagoger bör våga släppa in 
barnen i arbetet med inflytande och delaktighet, det betyder således att pedagoger bör 
våga släppa på kontrollen för att kunna ge barn möjligheter till att kunna uttrycka sig, 
och därmed få inflytande och delaktighet i verksamheten. Därför är det viktigt att 
pedagoger väljer att vara en medveten pedagog och lyhörd för att kunna bekräfta att 
alla barn blir hörda och sedda. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) påpekar att i deras studie framkom det att 
en del forskare menar att barn behöver tala för att kunna utöva inflytande och 
delaktighet, medan Pramling Samuelsson och Sheridan menar att så behöver det inte 
vara, de menar att pedagoger i verksamheten måste kunna tolka det barnen gör uttryck 
för samt hur barnen agerar i verksamheten. De menar även att genom att förstå och 
tolka barnets agerande betyder att man kan se ett samband mellan barns perspektiv 
och vad barnet faktiskt ger uttryck för. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn ska i förskolan tillsammans 
med andra barn och vuxna aktivt få delta i beslut som rör den pedagogiska miljöns 
utformning, få möjligheter till att diskutera sig fram till regler för trivsel och samvaro, 
få delta i att välja tema, vara med och påverka utformning av innehåll och även ges 
möjligheter till att välja olika aktiviteter och material som finns i förskolan. De menar 
även att det finns mål som man i förskolan bör sträva mot ska ändå barn få vara med 
och vara delaktiga i att välja innehållet och uttrycksformerna som ger möjlighet till det. 
 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar däremot att inflytande och delaktighet 
inte handlar om att barn ska få all sin vilja igenom och bestämma allt, utan att det 
handlar om att få vara en del av den sociala gemenskapen som råder i förskolan, och 
att man igenom det får påverka sin vardag i verksamheten, få uttrycka sina känslor och 
tankar. Johannesen och Sandvik (2009) påpekar att inflytande och delaktighet i 
förskolan kan ses som en social samvaro där människor samspelar tillsammans och 
visar respekt mot varandra. I och med detta kan man påstå att inflytande och 
delaktighet handlar om att människor samspelar tillsammans och visar ömsesidig 
respekt för de medmänniskor som man möter i sin vardag i förskolan. 
 

2.4.2 Demokrati i förskolan 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att demokrati inte betyder att barn 
ska få välja och styra över precis allt i förskolan, utan att det måste ske inom vissa 
ramar. När det kommer till rutiner med exempelvis lunch ställer sig Johannesen och 
Sandvik (2009) kritiskt till detta, dem ifrågasätter för vems bästa detta sker. De 
nämner att det är de vuxna som sitter på en maktposition i relation till barnen. 
Johannesen och Sandvik ifrågasätter hur vuxna skulle känna sig om någon bestämde 
när och hur fort vi ska äta mat, de poängterar och för fram funderingar om, för vems 
bästa detta sker, när matsituationen i förskolan sker efter bestämda förutsättningar. 
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Barn som går på förskolan ska enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) på sikt 
lära sig att respektera allt som lever och arbeta för att kunna bevara och även förbättra 
den värld som vi lever i. Men för att barn ska kunna lära sig och utvecklas i förskolan 
krävs det att förskolepersonalens förhållningssätt har en förmåga att kunna skapa en miljö 
som stimulerar och utmanar varje barns lärande. Demokrati i förskolan handlar om att visa 
respekt i mötet med sina medmänniskor. Genom att lyssna på alla barn och beakta deras 
initiativ till deltagande visar pedagoger att barnens röst är viktiga (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
 

2.4.3 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Biteus och Engholm (2016) beskriver hur verksamheten kan tolkas och förstå dess 
uppbyggnad, genom att se verksamheten ur två olika perspektiv, barns perspektiv och 
barnperspektiv. Genom att se verksamheten ur dessa två perspektiv blir det tydligt i 
arbetet med barns inflytande. De påpekar även att det är en närvarande pedagog som 
är medveten om detta som kan ändra aktiviteter och miljön, för att det ska anpassas 
utefter den aktuella barngruppens behov. Detta kan göras genom dokumentationer 
och observationer.  
 
Arnér (2009) menar att man förstår sig bättre på varandra genom kommunikation och 
att man genom kommunikation kan lära sig bättre om hur människor fungerar och 
agerar. Biteus och Engholm (2016) menar att barns perspektiv handlar om att se hur 
barnet kan agera i en miljö, och att det är pedagogernas uppgift att påverka miljön för 
att barns inflytande ska bli möjligt. De lyfter ett exempel om att pedagoger har 
förståelse för att höga bord och möbler kanske inte alltid lockar och erbjuder barn till 
att kunna agera i verksamheten. Det är pedagoger som har det yttersta ansvaret för att 
kunna ge barn rätt förutsättningar för att kunna agera i verksamheten. Biteus och 
Engholm (2016) lyfter att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barns perspektiv. För 
att det ska kunna bli verklighet måste pedagoger veta hur dem i arbetslaget ställer sig 
till barnperspektivet. 
 
Barnperspektiv handlar däremot om hur pedagoger ser på barnet genom barnets ögon. 
Pedagoger försöker tolka barn och beakta det som barnet ger uttryck för, för att sedan 
skapa de bästa villkoren för att rätt beslut tas, för att det ska vara det som gynnar 
barnet på bästa möjliga sätt (Arnér, 2009). Biteus och Engholm (2016) menar att 
barnperspektivet även handlar om att se på barn och barnets kunskaper. De menar 
även att pedagoger bör ha samma tankar och överens om vad dessa begrepp betyder i 
verksamheten för att kunna utmana och ge de förutsättningar barn behöver i 
kommunikativt samspel. Viktigt att poängtera enligt Biteus och Engholm (2016) är att 
den gemensamma barnsynen är en viktig del, och att det påverkar barns situation i 
förskolan. Därför anser de att det är viktigt att i arbetslaget reflektera över dessa 
begrepp. 
 

2.4.4 Pedagogers förhållningssätt och gemensamma mål  

En viktig komponent i arbetslaget är att man arbetar mot samma mål och riktlinjer 
som står i förskolans läroplan. Biteus och Engholm (2016) påpekar att även förutom 
att läroplanen kan ses som en riktlinje kan även förskolans egna verksamhetsplan vara 
en grund i hur man tillsammans kan skapa en gemensam riktlinje om hur personalen i 
förskolan kan arbeta med samt förhålla sig. De menar även att en gemensam syn på 
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hur man vill arbeta med barns inflytande blir en viktig komponent för att barns 
inflytande ska bli verkligt. Det betyder således att pedagoger bör vara överens om hur 
man ska nå målen i läroplanen för att arbeta mot samma riktning.   
 
Arnér (2009) påpekar att det är viktigt att pedagoger förstår sitt egna förhållningssätt, 
för att barn ska kunna få möjligheter till inflytande i verksamheten. Det betyder att 
verksamma pedagoger bör ha en förståelse för att förhållningssättet påverkar hur pass 
mycket inflytande barn får i förskolan. Emilson (2007) påpekar i sin studie att vuxnas 
makt och förhållningssätt påverkar hur mycket inflytande barn har i förskolan. 
I Emilson studie kan man läsa om hur pedagogernas attityder och förhållningssätt kan 
påverka hur mycket inflytande barn får i samlingen. Studien visar även att det sig att 
barns inflytande sker i viss begränsning, inflytande i samlingen i studien visar sig 
främst när barn själva får välja olika sånger. Samlingen kan ses som en daglig rutin i 
verksamheten som är mer eller mindre styrd utav en vuxen och att innehållet är 
bestämt av en vuxen. 
  
Wallskog (2011) menar att pedagoger ska fånga upp och synliggöra vad barn lär sig vid 
olika händelser och situationer som är i barnens vardag, men även att pedagoger 
skapar situationer där lärandet sker. Wallskog skriver att en pedagogs förmåga att 
skapa och utveckla relationer till barns och barnets föräldrar blir en avgörande faktor i 
pedagogens roll. Lindahl (2015) skriver i sin artikel om att man som pedagog bör vara 
öppen för att ett öppet lyssnande utvecklar pedagogers sätt att tänka och ökar barns 
möjligheter till utveckling och lärande. Att lyssna och vara känslig innebär att man 
lyssnar på den situationen som man befinner sig i och i samspelet tillsammans med 
andra. 
 
Løndal och Greve (2015) skriver i sin artikel om hur pedagogers engagemang och 
förhållningssätt påverkar hur barn lär sig och hur barn erövrar leken i förskolan. De 
menar att om pedagoger är inspirerande, är lyhörd och visar engagemang för det som 
barnet visat intresse för så kommer barn i sin tur att vilja lära sig mer och utmanas i 
sin lek. Løndal och Greve kunde se goda exempel på pedagoger som visade just 
engagemang, var inspirerande och var lyhörda och att pedagoger visade det för barn 
genererade i att barnen ville lära sig ännu mer i förskolan. Även Salminen (2013) 
beskriver om att pedagogers intresse för barns lärande och utveckling uppmuntrar 
barn till att lära sig mer i förskolan. Salminen belyser också om att det är när lärare ger 
barn en känsla att få vara del av gruppen och bli lyssnad på som barnen får ännu mer 
ökade chanser till att utvecklas och lära sig nya saker. 
 
 

2.4.5 Dokumentationens betydelse för barns inflytande och delaktighet  

Elfström (2013) framhåller i sin avhandling att pedagogisk dokumentation är 
processarbete som sträcker sig över tid och att det krävs tid för gemensam reflektion 
och analys i arbetslaget. Vidare visar studien att pedagogisk dokumentation anses vara 
en resurs för hela arbetslaget för att kunna arbeta med förändringsarbetet i 
verksamheten. 
 
Biteus och Engholm (2016) belyser om att det är det som man gör i förskolan som man 
ska lägga fokusen på när pedagoger dokumenterar och inte på vem. Barn i förskolan 
bör bli delaktiga i själva dokumentationsprocessen, där dem tillsammans med andra 
barn eller med någon vuxen kan reflektera över det som sker på exempelvis bilderna. 
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Genom att få reflektera skapas inte enbart delaktighet utan även ett lärande. För att få 
in mer av barns delaktighet i dokumentationen kan barn få vara med att berätta vad 
för text som ska stå med. När man synliggör dokumentationen synliggörs även 
lärprocesser för alla, även vårdnadshavare (Biteus & Engholm, 2016).  
 
Lenz Taguchi (2012) menar att pedagogisk dokumentation är som en kunskapsapparat 
som ska generera konkreta och materiella observationer som t.ex. anteckningar, någon 
typ utav protokoll eller videofilm eller foto. Lenz Taguchi menar att pedagogisk 
dokumentation inte ska ses som ett substantiv utan som ett verb, något som man 
faktiskt gör. 
 
 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras hur vi valde att söka litteratur, hur vi kom fram till 
urvalsgrupp. Därefter finns även en redogörelse för studiens metod.  
 

3.1 Val av litteratur 

Vi har fokuserat på att söka efter litteratur som rör studiens syfte. Vi behövde därefter även 
söka om metodböcker och artiklar som berör detta område. Vi har använt oss utav olika 
databaser för att finna avhandlingar, artiklar och tidskrifter, vi har sökt i bland annat ERIC 
(EBSCOhost), GOOGLE SCHOLAR, SWEPub och sökorden som ofta förekom när vi sökte i 
databaserna var participation in pree school, teachers approach, teachers view of children 
och socio-cultural perspective. Vi valde även att söka litteratur på svenska, sökord som 
förekom då var, inflytande, delaktighet, demokrati. 

 

3.2 Urvalsgrupp 

Undersökningsgruppen i vår studie består utav pedagoger i förskolan: förskollärare 
samt barnskötare. Då syftet med studien är att se hur dessa målgrupper arbetar med 
barns inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter. Varför vi har med med både 
förskollärare samt barnskötare i studien är utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 
Där av har båda yrkeskategorierna en relevans för studiens utgångspunkt. Utav 46 
utdelade enkäter, besvarades 30 stycken, som betyder att det är 16 personer som valde 
att inte skicka in sitt svar. 
 

3.3 Val av datainsamlingsmetod 

Syftet med studien är att undersöka och finna svar på hur pedagoger inom förskolan 
arbetar med barns inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter. 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. På grund av att 
vi vill fånga upp pedagogers uppfattningar och tolkningar av begreppen (Bryman, 
2018). 
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Vi har valt att samla in data via enkäter, som delas ut via internet. Vi använde tjänsten 
google formulär när vi skapade enkäten, som finns att hämta via Googles hemsida. 
Enkäten har varit tillgänglig för 46 pedagoger. 
 
Enkäten delades ut via en länk till pedagoger som ville delta i studien, förfrågan om 
deltagande skedde i olika facebook grupper. Därefter fick respondenten länken skickad 
i ett privat meddelande, för att inte obehöriga personer skulle få tillgång till enkäten. 
Enkäten kommer att raderas när vårt självständiga arbete har granskats och blivit 
godkänd. Detta för att skydda pedagoger som deltar i studien, och för att inga okända 
ska kunna ta del av enkätsvaren. I och med att enkäten delades ut via internet fick vi 
en god spridning på pedagogerna. Hade vi istället valt att dela ut på olika förskolor 
finns risken att svaren från pedagogerna blir likvärdiga, i och med att dem troligtvis 
arbetar på liknande sätt på samma förskola. Men eftersom vi valde att dela enkäten via 
internet hoppades vi på att få en bredare inblick om hur verksamma pedagoger arbetar 
med inflytande och delaktighet. 
  
Ejlertsson (2011) skriver att enkätundersökningar som görs med forsknings eller 
utvecklings-ändamål alltid är frivilliga. Detta är något som respondenterna alltid 
måste vara väl medvetna och upplysta om, det har vi haft i åtanke när vi har delat ut 
enkäten, då vårt missivbrev finns i början av enkäten. Ejlertsson beskriver fördelarna 
med enkäter är att respondenterna i lugn och ro kan besvara frågorna i enkäten och 
överväga svarsalternativen i enkäten. Respondenterna kan alltså i lugn och ro besvara 
frågorna utan någon som helst stress eller press. Ejlertsson ser även fördelen med 
enkäter att man då eliminerar den så kallade intervjueffekten. Med detta menar 
Ejlertsson att det blir väldokumenterat vid enkätundersökningar, medan en intervju 
hade kunnat påverka respondenter till ex. mer följdfrågor, och detta undviks när vi 
använder oss utav enkäter. 
 
  

3.4 Genomförande 

I detta avsnitt har vi valt att beskriva hur vi har gått tillväga i genomförandet. Dels hur 
enkäten är uppbyggd samt hur vi valde att analysera enkätsvaren. 
 

3.4.1 Frågeformulären 

Frågeformuläret (se bilaga nr 1) innehåller åtta öppna frågor, och alla frågor har gott 
om utrymme för respondenten att besvara. Vi har försökt att ha korta frågor men ändå 
tydliga för att undvika misstolkningar av frågan. Bryman (2018) menar att det är 
viktigt att utformningen av enkäten är enkel och lätt att förstå vad man ska göra, för att 
minska risken att respondenten inte tröttnar eller glömmer bort att besvara. Samt att 
en enkät helst ska innehålla några få öppna frågor, på grund av att det kan vara lättare 
än att besvara slutna frågor. Vi valde åtta öppna frågor, på grund av att vi ville att 
enkäten skulle täcka hela studiens syfte, för att inte gå miste om viktiga delar som kan 
påverka resultatet. Vi valde även öppna frågor för att pedagogerna skulle kunna 
besvara frågorna med egna ord och tankar kring det valda området. 
  
Bryman (2018) tar upp att det finns nackdelar med enkäter istället för att ha 
intervjuer, det handlar då om att enkätfrågorna bör vara enkla att besvara då ingen 
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intervjuare finns att bistå med om det skulle vara en fråga som respondenten inte 
förstår, men och andra sidan har vi i missivbrevet skrivit ut våra mailadresser samt 
våra nummer om man vill kontakta någon utav oss. Detta skulle kunna vara till hjälp 
om en respondent inte förstår en fråga, eller om det finns något annat som är oklart i 
enkäten. Har man en enkät med öppna frågor så går det ändå att kategorisera svaren 
utifrån frågorna man har ställt i enkäten. Ejlertsson (2011) skriver att om man skriver 
ut alla svaren från enkäterna och sedan försöker finna olika teman i svaren. Ejlertsson 
menar att teman som skulle kunna uppstå i kategoriseringen är att många 
respondenter uppgivit liknande svar. Ejlertsson beskriver också att man kan koda olika 
svar alltså om flertalet respondenter valt att använda sig utav t.ex. JA/NEJ. 
 
För att minska bortfall vid enkäten har vi haft i åtanke att informationen inför enkäten 
är tydlig och förklarar vad syftet med studien är samt vilka enkäten riktar sig mot, 
därför valde vi att bifoga vårt missivbrev i början av enkäten där respondenten kan läsa 
om vilka etiska riktlinjer som studien följer, det vill säga informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, samt vad det är för 
studie. Detta menar Bryman (2018) är ett sätt att öka svarsprocenten, genom att vara 
tydlig i början. 
 

3.4.2 Analys och bearbetning 

När vi hade samlat in 30 besvarade enkätsvar, kunde vi successivt påbörja analysen 
utav de insamlade svaren.   
  
I den enkätform vi använde oss, använde vi funktionen sammanställning av enkätsvar, 
och kunde läsa våra enkätfrågor var för sig för att kunna urskilj likheter och skillnader. 
För att på ett enkelt sätt se svaren skrev vi ut på papper, samt att vi förde över 
enkätsvaren i ett vanligt dokument. 
 
I analysen har vi kunnat tagit stöd utifrån tidigare forskning. Vi har i vår analys 
jämfört vad tidigare forskning säger om det som framkom i vårt resultat. Vidare har vi 
i analysen relaterat resultatet till studiens valda teoretiska perspektiv, och hur det kan 
förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Analysen har sin utgångspunkt ur 
studiens två forskningsfrågor. 
 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2018) menar att reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig och 
om studien skulle fått samma resultat om undersökningen görs på nytt. Studiens 
insamlingsmetod var enkäter, i och med detta användes relevanta enkätfrågor som rör 
studiens syfte. I relation till detta bedömer vi att studiens forskningsfrågor har blivit 
besvarade.  
 
Utifrån studiens forskningsfrågor valdes enkäter som metod för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Genom att använda relevanta enkätfrågor som rör studies syfte 
bedömer vi att studiens forskningsfrågor har blivit besvarade. 
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Studiens syfte var att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan arbetar med 
barns inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter. Detta anser vi att begreppen 
inte borde vara några nya okända begrepp för pedagogerna, i och med att detta är 
något som förskolans läroplan lyfter (Skolverket, 2016) bör pedagogerna känna igen 
dessa begrepp. Eftersom vi valde verksamma pedagoger kan vi med största 
sannolikhet säga att pålitligheten i resultatet är trovärdigt, i och med att pedagogerna 
som deltog i studien skulle vara verksamma. 
 
Bryman (2018) beskriver att validiteten i en studie handlar om hur resultatet hänger 
ihop med studiens forskningsfrågor, det vill säga det vi har valt att undersöka i denna 
studie. Genom att stärka validiteten i studien har vi förhållit oss objektiva när vi har 
analyserat enkätsvaren. Vi har försökt att hålla oss sakliga och försökt att vara neutrala 
när vi läst de insamlade enkätsvaren, för att våra egna tankar inte skulle styra över 
resultatet. Vi kan däremot inte påstå att vi är helt värderingsfria eftersom vi människor 
har olika åsikter och uppfattningar. Men vi vill påstå att vi ändå har försökt att vara 
neutrala i största möjliga mån.  
 
Vi har reflekterat och analyserat pedagogernas svar tillsammans, och fick en bred 
inblick om hur olika pedagoger arbetar med inflytande och delaktighet i sin 
verksamhet. I och med att vi hade öppna frågor i enkäten fick vi väldigt informerade 
svar från de pedagoger som deltog i studien. Eftersom vi fick en bred inblick om hur 
pedagoger arbetar kring ämnet kan vi säga att vi har fått en god inblick i verksamheten 
och kan därför påstå att vår studie är tillförlitlig. 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Innan vi startade vår studie tog vi del av Vetenskapsrådets (2017) fyra olika etikregler 
som gäller vid forskning. Vår studie har utgått ifrån dessa fyra olika huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi 
har tagit hänsyn till dessa krav under planeringen utav enkät, missivbrev samt när vi 
har analyserat den insamlade datan. 
  
Informationskravet innebär att respondenterna som är delaktiga i studien får ta del 
utav vad studien handlar om och vad studiens syfte är (Vetenskapsrådet, 2017). I vårt 
missivbrev i enkäten fick respondenterna ta del utav studiens syfte. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska få möjlighet att själva få bestämma 
över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2017). I och med att enkäten delades 
via internet, kunde respondenterna bestämma när och hur de ville besvara enkäten. 
 
Konfidentialitet innebär att de som deltar i studien har ett skydd mot att obehöriga ska 
kunna ta del av studien (Vetenskapsrådet, 2017). I vårt missivbrev garanterades 
respondenterna anonymitet. Svaren i enkäten kan inte spåras till enskild person, och 
inga frågor skulle besvaras där dem skulle uppge, stad, namn, eller andra 
personuppgifter. Vi önskade enbart att de skulle fylla i sin yrkesroll, förskollärare eller 
barnskötare. Men respondenten hade även ett alternativ till att fylla i “vill ej uppge”. 
                                                             
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in enbart får användas till 
forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2017).  



 12 

 
 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras följande avsnitt, 4.1 Pedagogers syn av begreppen 
inflytande, delaktighet och demokrati., 4.2  Hur ges barn möjligheter att vara 
delaktiga i aktiviteter i förskolan., 4.3 Är aktiviteter i förskolan planerade för att alla 
ska kunna bli inkluderade för att känna sig delaktiga?, 4.4 Hur ges barn möjligheter 
till inflytande vid aktiviteter i förskolan. 4.5 Hur ges barn möjligheten till inflytande i 
planerade aktiviteter?, 4.5 Hur ges barn möjligheten till inflytande i planerade 
aktiviteter?, 4.6 Planering av aktiviteter utifrån barns intressen. 4.7 
Dokumentationsarbete i relation till barns inflytande och delaktighet. 4.8 
Begränsningar i arbetet med barns inflytande och delaktighet 
 
Under varje redovisning från enkäterna kommer citat att finnas från pedagogerna som 
deltog i studien. För att skydda respondenternas anonymitet kommer vi benämna dem 
“pedagog, nr”. 
 
 

4.1 Pedagogers syn av begreppen inflytande, delaktighet och 
demokrati 

Resultatet visar att majoriteten utav de verksamma pedagogerna anser att inflytande, 
delaktighet och demokrati i förskolan handlar om att barnen ska få vara med och 
påverka sin situation i verksamheten. De verksamma pedagogerna svar ger uttryck för 
att vara likvärdiga. Flertal anger även att dessa begrepp innebär att barn i 
verksamheten har rätt att bli sedda och hörda. De verksamma pedagogerna beskriver 
kort om begreppen och hur de kommer till uttryck i sin verksamhet. 
Här nedan kommer några citat utifrån vad de verksamma pedagogerna har svarat. 
 
 
 

Demokrati står för rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Inflytande står för 
medbestämmande och valmöjlighet. Delaktighet står för att vara inkluderad i ett 
sammanhang. (Pedagog, 5) 

 
Att alla få påverka besluttstagande, komma med förslag och idéer och är medveten om 
att de har den rättighet och frihet att påverka sin vardag. (Pedagog, 11)  

 
Demokrati är att alla ges möjlighet att få vara med att påverka, bestämma och få komma 
med sin åsikt. Barn i förskolan har inflytande genom demokratiska former och att de 
vuxna lyssnar in och beaktar barnens intressen och meningsskapande. Att barnen är 
delaktiga i förskolans aktiviteter och vardag är ett viktigt inslag i mitt arbete. (Pedagog, 
12).  

 
Att barnen har rätt att påverka sin vardag i förskolan utifrån de demokratiska 
värderingarna förskolans läroplan vilar på. (Pedagog, 30) 
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4.2 Hur ges barn möjligheter att vara delaktiga i aktiviteter i 
förskolan? 

Resultatet visar att många av pedagogerna svarade JA på att de ger barn möjligheter 
till delaktighet i förskolan. Många utav pedagogerna uppgav att de var lyhörda och 
hade ett tillåtande förhållningssätt för att de på bästa möjliga sätt skulle kunna se vad 
barnen visar intresse för. Vidare visar resultatet att pedagogerna har ett 
förhållningssätt som sätter barn i centrum och låter barnen ha inflytande i 
verksamheten, hur barn får möjlighet varierar i pedagogernas svar, men även här har 
majoriteten av svaren liknande utlåtanden. Här nedan kommer några citat utifrån 
pedagogerna:  
 

Ja de blir tillfrågade vart och vad d e vill göra, ges olika val och när de spontant kommer 
med frågor om att göra saker eller utforskande frågor bemöter vi det i största möjliga mån. 
Vi undviker ordet nej utan försöker anpassa verksamheten för att ge barnen delaktighet t.ex 
om ett barn vill dega precis innan mellanmål kan så förklarar vi ”om en stund” och vi ta 
fram och förbereda så de vet att de får påverka. (Pedagog, 11)  

 
I möjligaste mån. Jag (och mina kollegor) försöker att alltid sätta barnen i första rummet 
genom att utarbeta aktiviteter och möjligheter baserade på deras intressen och önskemål. 
Även genom att erbjuda en frivillighet att inga aktiviteter är påtvingade på barnen utan vill 
man avstå eller göra någonting annat så är det okej. (Pedagog, 10).  

 
Ja det tycker jag att barnen ges möjligheter till hela tiden bara vi förskolepersonal tillåter 
barnen. Det kan vara i styrda aktiviteter liksom icke styrande aktiviteter, matsituationer 
eller liknande där barnen får vara med och påverka och fatta beslut om saker och får vara 
delaktiga i gemenskapen. (Pedagog, 29) 

 

4.3 Är aktiviteter i förskolan planerade för att alla ska kunna 
bli inkluderade för att känna sig delaktiga? 

Majoriteten av de verksamma pedagogerna som besvarade frågan uppgav att de alltid 
försöker att anpassa alla sina aktiviteter de har i förskolan så gott det går för att alla barn ska 
kunna delta och känna sig delaktiga. Stor andel av pedagogerna anger att de anpassar 
aktiviteterna utifrån den aktuella barngruppen, såsom erfarenheter och barns intressen och 
behov. Några av pedagogerna uppger också att det ibland kan kännas svårt då de har stora 
barngrupper. Här är några utav svaren som pedagogerna uppgivit:  

 

Vi försöker hela tiden att inkludera ALLA så att aktiviteterna passar alla barn. Vissa barn är 
mer tillbakadragna och då gäller det för oss att försöka nå de barnen och försöka få de 
barnen mer delaktiga för att kunna våga mera och få känna att dessa barn faktiskt klarar av 
mer än dom tror. Så vi försöker stötta barnen som behöver stöttning och så att dessa barn 
får rätt verktyg för att kunna känna att de också är delaktiga. Vi försöker alltså anpassa alla 
aktiviteter efter den barngrupp vi har och för att aktiviteten ska locka alla barn. (Pedagog, 
29) 
 
Pga det stora barngrupperna som finns så är det svårt att anpassa aktiviteterna så att det 
alltid passar alla barnen. Barnen ligger ofta på olika nivåer utvecklingsmässigt då vi har 
barn i många olika åldrar och dessutom som kommer med olika bakgrunder (såsom 
nyanlända exempelvis). Sen har ju barnen alltid möjlighet att välja aktiviteter som de vill 
genomföra när det kommer mer till ”fri lek”. (Pedagog, 19) 
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Jag planerar aktiviteterna utifrån de barn jag har i barngruppen. Jag har bara jobbat som 
förskollärare i 3 mån men jag anpassar undervisningen så gott det går utifrån barnens 
intressen och behov. Det finns ex barn i min lärgrupp som har svårt att fokusera i stora 
grupper så barnen delas in i mindre grupper ibland beroende på aktivitet. Jag anpassar 
även genom att använda tecken och bilder som stöd om barn är i behov av det. (Pedagog, 
26) 

4.4 Hur ges barn möjligheter till inflytande vid aktiviteter i 
förskolan?  

Majoriteten av de verksamma pedagogerna uppgav svaret JA på frågan om de gav barn 
möjligheter till inflytande vid aktiviteter på förskolan. Några utav pedagogerna gav lite 
mer utförliga svar gällande frågan och gav lite mer ingående svar på hur de gav barnen 
inflytande vid aktiviteter. Här är några utav svaren som pedagogerna uppgivit:  
 

Ja, genom att vi är lyhörda och närvarande pedagoger så kan vi se deras intresse och styra 
verksamheten därefter. Detta går såklart inte utan dokumentation och reflektion 
tillsammans med arbetslag och barn. (Pedagog, 18).  

 
Ja vi lyssnar och tar till oss. Tillsammans med barnen försöker vi förbättra aktiviteterna. 
(Pedagog, 28).  

 
Ja det tycker jag. Även i det planerade aktiviteterna så ges barnen utrymme för inflytande 
och detta för att aktiviteterna för mig då blir mer betydelsefulla och ger mig mer inblick på 
hur barnen upplever aktiviteterna och om jag som förskollärare nådde ut till barnen på det 
önskade sättet. (Pedagog, 29) 
 
 
 

4.5 Hur ges barn möjligheter till inflytande i planerade 
aktiviteter?  

Samtliga pedagoger i vår studie beskriver att de gav barnen möjligheter till inflytande i 
planerade aktiviteter men på olika sätt. Barnens inflytande i planerade aktiviteter ses 
genom att få vara med och påverka innehållet i exempelvis i samlingen. En pedagog 
anger att barnen får styra innehållet helt i samlingen. Några pedagoger skrev mer 
utförligt hur de gav barn inflytande vid planerade aktiviteter och här är några utav 
svaren som pedagogerna uppgav:  
 

Genom att vara lyhörd som personal, kan jag se vad barnen ger uttryck för. Ex i en samling 
brukar vi utgå ifrån vad barnen tycker är intressant / roligt. De får ibland välja sånger, rim 
och ramsor. I andra pedagogiska situationer utgår vi ifrån vad barnen själva är intresserade 
utav, i relation till läroplanen såklart. (Pedagog, 30) 

 
Barnen får själva komma med förslag på hur de skulle vilja utveckla aktiviteten alltså om 
något kan tillföras för att göra den mer rolig och om det inte var någon lockande aktivitet. 
Barnen får ibland komma med förslag på vad de skulle vilja göra och vi tillsammans 
kommer då på en passande aktivitet eller ett tema som barnen skulle vilja göra. Sedan 
utformar vi olika aktiviteter som har med temat att göra. Sedan utvärderar vi alltid 
tillsammans med barnen för att dom ska kunna få inflytande och känna att deras åsikter 
spelar roll, för deras åsikter spelar så oerhört stor roll för att vårt arbete ska kunna vara 
betydelsefullt. (Pedagog, 29)  

 
Vi brukar låta barnen styra samlingen genom att prata om saker de sett, gjort, upptäckt och 
låta barnen delta i varandras upplevelser. Vi tycker även det blir en mer levande samling 
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där det uppstår många intressanta aspekter som gruppen kan jobba vidare med. Barnens 
intressen och frågor styr istället för att pedagogerna styr samlingen. (Pedagog, 4).  

4.6 Planering av aktiviteter utifrån barns intressen 

Resultatet utav de verksamma pedagogerna uppger att de planerar aktiviteter och 
verksamheten i sig utifrån barnens behov och intressen. En del utav pedagogerna 
uppger även att de arbetar med projekt som även de är utformade vad barnen har visat 
intresse för. En del pedagoger menar att man ska vara lyhörd för att kunna se vad 
barnen ger uttryck för men även att observation och reflektion är en viktig del i arbetet 
för att finna vad barnen intresserar sig för.  
 

Ja eftersom vi jobbar projektinriktat så utgår hela verksamheten/projektet utifrån barnens 
intressen (Pedagog, 7) 
 
Ja! Genom observation och reflektion kan vi se vad barnen ger uttryck för och visar intresse 
för. (Pedagog ,16) 
 
Jag planerar ständigt aktiviteter utifrån vad barnen visar intresse för. Jag försöker stanna 
länge i lärprocessen och låta barnen prova många gånger. I detta kommer nya lärprocesser 
att följa. Vi har under längre experimenterat och utforskat projekt kring snö, is och vatten 
som startade utifrån barnens intresse. (Pedagog,  5 )  

 
Ja, vi är lyhörda till vad barnen intresserar sig för och anpassar därefter material och 
aktiviteter utefter det. Tex så märkte vi på barnen att de började konstruera och bygga mer 
än innan, då tog vi bort saker som inte längre användes flitigt och fixade massor med 
material att bygga med, från ett samarbete med företeg i kommunen. (Pedagog, 6). 
 

4.7 Dokumentationsarbete i relation till bans inflytande och 
delaktighet. 

Dokumentationsarbetet i relation till barns inflytande och delaktighet, har pedagogerna 
olika erfarenheter om, både när det kommer till att faktiskt dokumentera och metoden man 
använder. Svaren som de verksamma pedagogerna anger är olika, en del går in på djupet och 
förklarar hur och varför dem dokumenterar medan en del enbart svarar “ja” eller “nej”.  
 

Vi är en stor avdelning och uppdelade i 4 grupper och jag vet att 2 av grupperna gör det. 
Men ingen koll hur de gör, i min grupp gör vi inte det. Jobbar med dem allra minsta. 
(Pedagog, 2) 
 
Nej tyvärr inte. Något vi borde bli bättre på enlig mig. (Pedagog, 4) 
 
Vi använder lärplattor. Frågar alltid om vi får ta kort. Både pedagoger och barn frågar och 
använder. Ofta dokumenterar en grupp barn tillsammans med en pedagog. De beslutar 
gemensamt vad det ska stå. Vilka bilder som ska vara med. Sedan läggs det i appen Tyra i 
vår blogg så alla vårdnadshavare och barn kan se eller i enstaka barns portfolio för att 
påvisa utveckling, meningsskapande och lärande. Demokrati finns med som ett av 
läroplansmålen i Tyra vid dokumentation. Ibland dokumenterar vi på andra sätt t ex 
collage eller utställning. Barnen är alltid delaktiga i formen. Det är viktigt att synliggöra 
demokrati som är en värdegrundsfråga. Givetvis dokumenterar vi och belyser formen 
också. Att synliggöra lärande och handling och reflektera kring det är en viktig läroprocess 
för att ta till sig och förankra det. (Pedagog, 12).  
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Vi dokumenterar själva och tillsammans med barnen, reflekterar i arbetsgrupper men även 
tillsammans med barnen. Jobbar med de yngsta och då använder vi oss av bildstöd, 
barnens egna dokumentation och arbetsmapp.  (Pedagog, 16) 

 
 

4.8 Begränsningar i arbetet med barns inflytande och 
delaktighet 

Majoriteten av de verksamma pedagogerna anger att arbetet med barns inflytande och 
delaktighet rent generellt i verksamheten inte finns några begränsningar för. Medan en 
del av pedagogerna anser att det är stora barngrupper och svårt att tyda de yngsta 
barnen. Resultatet visar även att många av de verksamma pedagogerna tycker att 
arbetet med inflytande och delaktighet är en självklarhet eftersom det är en av 
förskolans läroplansmål, och att man arbetar utefter den, samtidigt finns det tankar 
om att det är en svår balansgång mellan barns inflytande och vad läroplanen ger 
uttryck för.  
 
Samtidigt påvisar resultatet att en del av de verksamma pedagogerna anser att det 
ibland känns svårt att få med alla barns röster i exempelvis i ett innehåll i en aktivitet. 
Så här beskriver de verksamma pedagogerna om de begränsningar och förutsättningar 
som finns.  

 
 
 
Det svåra kan vara att leva upp till läroplanens mål. Hur man faktiskt kan konkretisera 
målen i något som barnen själva valt. Det är hög press på att barnen ska lära sig vissa saker 
och dessa kan vara en utmaning att få med i praktiken när man vill låta barnens inflytande 
styra verksamheten. (Pedagog, 4) 
 
Kan tycka det är svårt att alla barn kommer till tals. Vissa är ju blygare än andra och inte 
vill delta på samma sätt. (Pedagog, 7) 
 
Nej, tycker det är en självklarhet att barnens röster ska bli tillgodosedda! Ev kan det va en 
svårighet i arbetslaget och hur olika vi ser på saker. Men oftast arbetar vi mot samma mål 
och har fär det samma barnsyn / kunskapssyn osv. (Pedagog, 15) 
 
Det är en utmaning med de allra yngsta barnen i förskolan då vi pedagoger ofta får göra 
våra egna tolkningar på vad barnens intresse är innan de börjar med talspråk. (Pedagog, 
18). 
 
Egentligen inte! Det är mer att vi pedagoger ska sträva mot samma mål och arbetssätt. 
Barns inflytande och delaktighet i verksamheten är en självklarhet för mig. (Pedagog 29).  
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat, som tar stöd i tidigare forskning. Forskningen är 
de som redovisas i kapitel 2 - bakgrund. Vidare presenteras analysen utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Analysen återkopplas till studiens två forskningsfrågor och 
syfte. 

 

5.1 Förutsättningar och begränsningar  

En pedagog beskrev en begränsning och svårighet att arbeta med de yngsta barnens 
inflytande i förskolans verksamhet. På grund av att de yngsta barnen ofta inte har ett 
fullt utvecklat talspråk ännu. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) påpekar att de yngsta barnens inflytande 
och delaktighet inte handlar om att enbart tolka det som barn berättar. Utan att det är 
pedagoger i verksamheten som måste vara lyhörda på vad barnen ger uttryck för. Med 
andra ord måste verksam pedagog kunna förstå och tolka vad barn ger uttryck för samt 
hur barn agerar i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan (2003). Skolverket 
(2015) beskriver hur förskolor ger olika förutsättningar för att barn ska få inflytande 
och delaktighet. Det råder en variation om föreställningar om vad och hur mycket 
inflytande barn ska ha/få, utifrån ålder och erfarenheter. Förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) påvisar om hur barn i förskolan ska bli inkluderade i verksamheten. 
Detta innebär att alla barn som finns i förskolan ska bli inkluderade i arbetet med 
inflytande och delaktighet. 
 
En majoritet av pedagogerna uppger att det inte finns några begränsningar i arbetet 
med att kunna arbeta med att få barn inflytande och delaktighet i förskolan. Utan 
verksamma pedagoger i förskolan uppger att de utifrån sin bästa förmåga försöker att 
hjälpa och finnas där för barnen. Genom att beakta och ta tillvara på vad barnen visar 
intresse för kan vara till nytta av i när pedagoger planerar innehållet i aktiviteter eller 
verksamheten rent generellt. 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta förstås genom att kommunikation kan te sig 
på olika sätt, och inte enbart att kunna tala. Språket och kommunikationen är en 
central del i det sociokulturella perspektivet. Pramling (2015) beskriver hur språket är 
redskap för att kunna kommunicera med andra individer. Detta kan förstås olika, både 
att man har ett kroppsspråk som fungerar och att individer kan förstå varandra utan 
att behöva kunna tala. 
 
 

5.2 Barns inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter 

Utifrån enkäten så besvarade flertalet av pedagogerna att de i allra största mån 
försöker arbeta med barns inflytande och delaktighet i sina planerade aktiviteter. De 
verksamma pedagogerna beskrev olika situationer där barn gavs inflytande och 
delaktighet på ett eller flera sätt. Vissa pedagoger hade olika teman på sin förskola, 
detta för att barnen hade fått vara med och välja vad de skulle arbeta med på deras 
förskola. Detta menar Biteus och Engholm (2016) att barn ska ha rätt till i 
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verksamheten ändå, och att inflytande handlar om något större än att ha olika val, 
vilket pedagogerna upprepade gånger påpekar att inflytande handlar om i deras 
verksamhet. Biteus och Engholm (2016) lyfter även att inflytande inte ska förväxlas 
och blandas ihop med att barn ska ha olika val i verksamheten. Biteus och Engholm 
(2016) påpekar att det är pedagogens tolkning av begreppen inflytande och delaktighet 
som spelar roll i hur mycket och på vilket sätt barn får inflytande i verksamheten. 
 
Ett annat exempel som uppkom i enkätsvaren var att pedagogerna alltid var lyhörd för 
vad barnen visade intresse för och att respondenten alltid anpassade material och 
aktiviteter utefter barnens intressen. Løndal och Greve (2015) beskriver i sin artikel 
om att lärarens engagemang och förhållningssätt påverkar vad det är som barnen lär 
sig och hur barn erövrar leken i förskolan. Løndal och Greve menar att om en lärare är 
inspirerande, är lyhörd och visar engagemang för barnens intressen, kommer barnen i 
sin tur att vilja lära sig mer och utmanas då i sin lek. 
 
Likt vad Biteus och Engholm (2016) beskriver om hur barn bör vara delaktiga i 
dokumentationsarbetet beskriver några pedagoger att barn i deras verksamhet är 
delaktiga i dokumentationsarbetet, dels både att de får va med och göra själva 
dokumentationen samt om vad som ska stå med. Genom att låta barn få va delaktiga i 
det, blir barnens åsikter viktiga och deras röster blir hörda och bekräftade. Andra 
pedagoger anger att dokumentation används för att dokumentera barns inflytande och 
delaktighet, som en del av de demokratiska målen som står i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). 
 
Några pedagoger som besvarade enkäten beskriver hur de inte dokumenterar arbetet 
med barns inflytande och delaktighet, men att det tycker att det är något som de bör 
blir bättre på. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) påvisar att det inte finns 
någon bestämmelse för hur arbetet med barns inflytande och delaktighet ska ske, utan 
att det är upp till förskolepersonal att tolka läroplanen för att kunna sträva och nå mot 
målen. 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan resultatet förstås genom att pedagogerna uppger 
att de genom mycket samspel och tid tillsammans med barn kommer på nya aktiviteter 
som barnen i verksamheten får vara med och påverka och välja. Pedagogerna i studien 
uppger att barn ges möjlighet genom samspel får ökat inflytande och delaktighet i de 
planerade aktiviteterna som finns i verksamheten. 
 
Vygotskij (2003) belyser att utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i sociala 
relationer och samspel mellan individer. Genom detta är språket en viktig central del, 
för att barn ska kunna samspela i grupp. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
belyser att det är förskolepersonalens främsta uppgift att se till att alla barn i förskolan 
ges möjlighet till att få kunna utveckla sin egna kompetens och sin egna identitet. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras följande avsnitt, 6.1 Metoddiskussion, 6.2 
Resultatdiskussion, 6.3 Förslag till fortsatt forskning, 6.4 Slutsats  
metoddiskussion och därefter resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med en kort 
summering/slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur barn i förskolan får inflytande och delaktighet i 
planerade aktiviteter. Vi anser att vår valda metod har fungerat bra när det kommer till 
val av datainsamling som var via webbaserade enkäter, och valet av kvalitativ 
forskningsmetod. Att vi valde en kvalitativ forskningsmetod berodde på att vi ville se 
hur pedagogerna uppfattar och tolkar barns inflytande i verksamheten. Vi ville därmed 
fånga upp deras verklighet och vardag (Bryman, 2018).  Vi är väl medvetna om att 
resultatet i studien skulle kunna ha sett annorlunda ut om vi använt oss av en annan 
metod än enkäter, samt om andra respondenter deltog i studien, detta har vi beaktat 
och haft i åtanke när vi har analyserat resultatet samt i resultatdiskussionen. 
 
I början av arbetet hade vi tänkt använda oss utav intervjuer när vi skulle samla in 
data. Men på grund utav tidigare erfarenheter kom vi fram till att detta blir mer 
tidskrävande för pedagoger. I och med att pedagogerna i studien skulle vara 
verksamma, skulle det bli svårt att finna tid för dem att gå ifrån sina barngrupper. 
Eftersom att enkäterna delades ut via internet misstänkte vi att vi skulle få en högre 
svarsfrekvens. I och med att enkäten delades via internet kunde pedagogerna besvara 
enkäten på sin lediga tid, och för att barngruppen inte skulle bli drabbad.  
 
En kritisk aspekt med att dela ut enkäten via internet var att vi inte på något sätt kunde 
kontrollera att pedagogerna verkligen är verksamma inom förskolan, utan vi fick lita 
på att de som ville besvara enkäten är det. Och andra sidan märkte vi även att personer 
som först ville delta och sedan läste missivbrevet backade och sa att dem ej kan delta 
eftersom hen kanske inte var verksam just då. Detta kan även påverkas när vi räknar 
ihop hur många enkäter vi har delat ut, när det kommer till bortfall och detta är något 
vi har haft i åtanke. 
 
Bryman (2018) påpekar en negativ nackdel med enkäter via internet, nämligen att man 
inte kan veta vem som besvarar enkäten. Detta har vi haft i åtanke när vi valde 
internetbaserad enkät. I och med att vi valde att ställa frågan öppen i olika 
facebookgrupper om någon ville delta i studien, därefter fick personen enkäten 
utskickad till sig, eftersom vi valde att göra på detta sätt, har vi lite koll på att enkäten 
inte kom fram till vem som helst. Samtidigt kan vi ej identifiera personerna som har 
besvarat frågorna. 
 
Vi valde i vår studie att använda oss utav öppna frågor i enkäten. Dels för att 
pedagogerna skulle kunna besvara utifrån sig själva. Vi anser även att öppna frågor är 
mindre styrda än slutna. Bryman (2018) menar att öppna frågor kan bidra med att 
man i resultatet får oväntade svar, som man i början av studien inte hade föreställt sig.  
 

 



 20 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar det att pedagogerna arbetar olika med dokumentation, en del 
uppger att dem inte dokumenterar och en del anger att dom dokumenterar och även 
tillsammans med barnen. Biteus och Engholm (2016) menar att pedagoger bör 
dokumentera tillsammans med barnen, för att få in barn inflytande samt delaktighet. 
Det vi tycker är spännande med att flertalet av pedagogerna uppger att de inte 
dokumenterar är att det står klart och tydligt i förskolans läroplan. Att förskolans 
arbete ska dokumenteras och analyseras för att stärka kvaliteten och synliggöra barns 
lärprocesser (Skolverket, 2016). 
 
Vi funderar över om det är brist i pedagogernas kompetens inom området eller om det 
är tiden som utgör en faktor att dem inte dokumenterar. Om det är att pedagoger inte 
har tillräckligt med kompetens inom dokumentationsområdet, bör pedagogerna 
tillgodoses just den kompetensutveckling som behövs. För att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett professionellt sätt 
 
Av egna erfarenheter har vi sett att det är vanligt förekommande att dokumentationer 
pryder förskolans väggar. Dokumentationerna föreställer ofta när barn skapar eller 
utforskar olika fenomen, det som är vanligt är att det är barns händer som syns på bild 
och inte ansikten. Detta menar Biteus och Engholm (2016) beror på att fokusen ska 
ligga på vad man dokumenterar i förskolan och inte vem, och att man lättare vid 
reflektion av dokumentationen kan se vad som sker och genom det kan pedagoger se 
vad barn visar intressen för. Vidare påpekar Biteus och Engholm (2016) att 
dokumentationen kan vara ett sätt i synliggöra hur barns inflytande ter sig i 
verksamheten. I och med detta tolkar vi att dokumentation är viktigt att arbeta med i 
förskolan, dels för att kunna se och förstå barns lärprocesser samt för att stärka och 
förbättra förskolans kvalitet. 
 
När vi påbörjade studien funderade vi över hur mycket inflytande och delaktighet 
pedagoger kan ge barn och i hur stor utsträckning barn ska ha det i planerade 
aktiviteter. Av egna erfarenheter har vi upptäckt att det kan bli rörigt för en del barn i 
aktiviteter när vi själva låter barnen “ta över”. Med att ta över menar vi att barns 
intressen och idéer för något tar över själva syftet och målet med den planerade 
aktiviteten. Vi tycker att det gäller att upprätthålla fokusen utan att barnen “tar över” 
hela syftet, och självklart ska barnens intressen tas tillvara på när man planerar 
aktiviteten. Samt att inflytande kan man få in i aktiviteter utan att det tar över helt och 
hållet.  
 
Vi har märkt att en del barn har svårt att förstå vad som ska göras om en aktivitet 
ständigt förändras, dessa barn måste pedagoger ta tillvara på, för att denna känsla av 
förvirring inte uppkommer. Vi tycker det är en relativ svår balansgång som pedagoger 
måste ta ställning till. När det kommer till hur stort inflytande barn ska få i planerade 
aktiviteter. Därför ställde vi oss frågan hur pass mycket inflytande och delaktighet barn 
ska få i planerade aktiviteter. Därefter kom vi fram till studiens grundläggande syfte 
och forskningsfrågor.  
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Utifrån resultatet av vår studie framkommer det att pedagoger uppger att det kan 
kännas svårt när tiden inte alltid räcker till, för att barn i verksamheten ska få 
inflytande och delaktighet i den utsträckningen som pedagoger önskar eftersom barn 
ska ha rätt till det. Men pedagogerna beskriver samtidigt att dem alltid gör sitt yttersta 
för att barn ska få inflytande och delaktighet. I Barnkonventionen kan man avläsa att 
barnet ska ha rätt till inflytande och delaktighet i förskolan (Unicef, 1989). 
 

Biteus och Engholm (2016) anser att de som vinner tid på att arbeta med barns 
inflytande är barnen själva, men även pedagoger. De påpekar även att det gäller som 
pedagog att disponera tiden rätt, alltså tillsammans med barngruppen. Enligt 
Skollagen (SFS, 2010:800) betonar att barn ska ha inflytande i verksamheten samt att 
ta del och vara aktiv i utvecklingsarbetet.  
 
En pedagog i studien beskrev att pedagogen försöker ge barn så pass mycket inflytande 
i aktiviteter som är möjligt, men att pedagogen inte ska glömma bort att hålla 
aktiviteten inom ramarna som hen har tänkt från början. Pedagogen menar även att 
man ska bromsa lite för att barns inflytande inte ska ta över helt, och att som pedagog 
bör hålla lite fokus på det som var planerat. Genom att pedagogen utför aktiviteten hen 
har planerat först och sedan efter genomförd aktivitet kan pedagogen reflektera med 
barnen som deltog i aktiviteten om hur de tillsammans kan förändra aktiviteten för att 
barnen ska känna att de får vara delaktiga och ha inflytande i planeringsprocessen.  
 
Detta får vi en uppfattning om att pedagogen tar tillvara barns åsikter och låter deras 
röster bli sedda och bekräftade, i och med att pedagogen efter aktiviteten har en 
reflektion tillsammans med barngruppen som deltog. Skolverket (2015) lyfter att 
arbeta demokratiskt bland annat innebär att föra en dialog tillsammans, och här kan 
det kopplas om beslut som tas med barn, i och med att pedagogen beaktar barnens 
röster och åsikter. 
 
Vi beaktar detta att pedagogen arbetar utefter vad förskolans läroplan ger uttryck för 
(Skolverket, 2016), läroplanen benämner att barn ska ha ett reellt inflytande i 
verksamhetens innehåll. Vilket vi anser att barnen får när dem är med och reflekterar 
över hur aktiviteten kan tänkas formas till nästa gång. 
  
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser att inflytande och delaktighet inte 
enbart handlar om att barn i förskolan ska få all sin vilja igenom, utan att inflytande 
och delaktighet handlar om att få vara en del i sammanhanget och ha rätt att påverka 
sin vardag i förskolan. 
 
Utifrån vad en pedagog beskrev om att arbetet med inflytande med de yngsta barnen, 
och dess svårigheter när det kommer till att yngre barn ofta inte har ett fullt utvecklat 
talspråk, och att på grund av det känns svårt. Detta anser vi är en svår balansgång, 
pedagoger får ta ställning till. Skolverket (2015) menar att inflytande och delaktighet 
sker i dialoger. Med andra ord kan inflytande och delaktighet skapa en viss förvirring 
när det handlar om hur pedagoger kan ge inflytande för barn i förskolan, här tänker vi 
på de yngsta barnen som finns ute i verksamheter. Samtidigt som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) lyfter att alla barn i förskolan ska ha rätt till, detta lyfter även 
Barnkonventionen (Unicef, 1989). 
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Som tidigare nämnt tycker vi inte att inflytande bara handlar om att enbart föra 
dialoger med barn, utan att utifrån att se barns intressen och vara en lyhörd pedagog, 
kan pedagoger genom bland annat dokumentation och observation komma fram till 
vad barn ger uttryck för. Kroppsspråket är vad vi anser en viktig del för att kunna tolka 
och förstå de yngre barnen. 
 
Johannesen och Sandvik (2009), menar att arbetet med de yngsta barnen i förskolan 
är det viktigt att kunna lyssna och beakta vad barn har att berätta. De fortsätter att 
beskriva att hörseln inkluderar alla våra sinnen, eftersom de yngsta ofta använder 
kroppen och inte ord. De poängterar att lyssnandet kan kopplas till känslor och 
öppenhet. Detta är något som vi kan relatera till utifrån våra egna erfarenheter. 
Biteus och Engholm (2016) lyfter att barn inte kan bli sedda och hörda om det inte 
finns pedagoger som ser, lyssnar och bekräftar barnen. Därför anser vi att det är viktigt 
att pedagoger i förskolan är närvarande och bekräftar barnets uttryck, oavsett ålder. 
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under vårt forskningsarbete fick vi några tankeställare när det kommer till barns 
inflytande och delaktighet, nämligen om flickor och pojkar får lika mycket inflytande 
och delaktighet i förskolan. Vi var båda överens om att flickor och pojkar ska ha lika 
mycket inflytande och delaktighet, men vi ställde oss ändå frågan om det är någon 
skillnad på flickor och pojkars inflytande och delaktighet. 
  
Därför skulle det vara spännande att undersöka detta genom exempelvis observationer 
i verksamheter för att se hur det kan se ut i verkligheten. Ytterligare skulle intervjuer 
med verksamma pedagoger kunna användas för att som det skiljer sig åt mot hur de 
arbetar i verksamheten, utifrån vad som framkommer i observationen. 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser om att arbetslaget som arbetar på 
förskolan ska verka för att både flickor och pojkar ska få lika stort inflytande och 
delaktighet. 
 
 

6.4 Slutsats  

Vår slutsats av denna studie är att pedagogers förhållningssätt påverkar hur mycket 
inflytande och delaktighet barn får i planerade aktiviteter. 
Utifrån resultatet kan vi dra en slutsats att pedagoger i förskolan bör ha gemensam 
uppfattning om vad begreppen inflytande, delaktighet och demokrati är, detta för att 
kunna arbeta mot samma mål och på liknande sätt, för att inget barn i förskolan ska bli 
exkluderat i arbetet med inflytande och delaktighet. 
 
Vi får även en uppfattning av att kompetensutveckling inom olika områden behövs, 
med mest fokus på dokumentation samt hur pedagoger kan arbeta med inflytande och 
delaktighet för att stärka förskolans kvalitet. Då resultatet indikerar på att 
kompetensutveckling inom området behövs.  
 
Utifrån studiens resultat kan vi även dra slutsatsen att arbetet med barns inflytande 
och delaktighet hänger ihop med socialt samspel mellan individer. För att kunna 
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arbeta med barns inflytande och delaktighet i planerade aktiviteter bör man som 
pedagog kunna samspela med barn för att kunna se vad barn ger för uttryck, och att 
pedagoger bör vara lyhörda och medvetna om barns olika sätt att uttrycka sig. 
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