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Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på begreppen delaktighet 

och inflytande samt hur de skapar förutsättningar för barns delaktighet och 

inflytande i utbildningen. Studien har analyserats utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Studien utgick från en kvalitativ ansats där åtta förskollärare 

intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet visar att delaktighet innebär 

att delta och inflytande betyder att vara med och påverka. Resultatet visar även att 

förskollärare ger förutsättningar för barns delaktighet och inflytande genom att 

arbetet på förskolan utgår från barns perspektiv genom demokratiska former. 

Slutsatsen är att förskollärare kan ge barn förutsättningar för delaktighet och 

inflytande genom att ha en medvetenhet kring betydelsen av delaktighet och 

inflytande samt att ge barnen möjlighet till det genom reflektion och valmöjligheter. 

______________________________________________________ 

Nyckelord: Delaktighet och inflytande i förskolan, samspel, kommunikation, 

förskollärares roll     
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1. Inledning 

År 2019 kom den nya Läroplan för förskolan Lpfö 18. Det skolverket förstärkte i 

dokumentet var bland annat barns rättigheter. I Lpfö 18 står det att ”Förskolan ska 

spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets 

bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom 

om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, sid. 5). Problematiken är att barns deltagande 

kan ses som att deltagandet sker på de vuxnas villkor, vilket kan innebära att barn får 

delta men att det inte behöver betyda att deras deltagande påverkar innehåll i förskolan 

(Johannesen & Sandvik, 2008). Barnkonventionen blir svensk lag år 2020 och 

innefattar barns rätt i samhället. Att barn får ha rätt till att vara med och påverka sin 

vardag är en självklarhet och vi ser att det är av stor vikt att lyfta frågor kring barns 

rättigheter för att vidare främja barns delaktighet och inflytande i förskolan. Barn har 

rätt till att bli hörda, bilda egna åsikter och att fritt uttrycka dem i alla frågor som rör 

dem själva, vilket även står i artikel tolv i Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009). 

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av dem är grundläggande och utgör det 

som har kallats ett barnperspektiv. Det är barnets rätt till icke-diskriminering, till liv 

och utveckling, att sätta barnets bästa i fokus och deras rätt att bli hörda. Artikel tolv, 

som omfattar barnets rätt att bli hörd, anses vara den del som är mest nytänkande av 

Barnkonventionen. Denna rätt beskrivs i allmänhet som deltagande (Högberg, 2010). 

Det framhävs att barn är mänskliga subjekt med egna avsikter, intressen och förmågor 

och inte som objekt som ska bildas samt att barn har rätt till deltagande i tidig skolgång 

(Bae, 2010). 

I en tidigare utförd pilotstudie om hur förskollärare arbetar för att barnen ska ha 

möjlighet till delaktighet och ha inflytande i förskolans undervisning växte vårt intresse 

för att studera barns delaktighet och inflytande. Denna studie kommer till viss del utgå 

ifrån den tidigare utförda pilotstudien och vidareutvecklas genom att intervjua 

förskollärare för att få förskollärares perspektiv på barns delaktighet och inflytande 

Alltså dels hur de arbetar för att skapa förutsättning för barns delaktighet och 

inflytande och dels hur de definierar begreppen delaktighet och inflytande. I Lpfö 18 

står det även att: “Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av utbildningen” (Skolverket, 2018, s. 16). Vidare framhävs det 

att barnen ska få ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll samt att förskollärare 

ska ansvara för att detta sker. Genom denna studie vill vi undersöka hur förskollärare 

beskriver sitt arbete för att möjliggöra för barns delaktighet och inflytande och 

därigenom visa olika arbets- och förhållningssätt.   
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka vad barns delaktighet och inflytande i 

förskolan innebär samt hur förskollärare beskriver arbetet med att stödja barns 

delaktighet och inflytande i förskolan. 

Våra frågeställningar som ligger till grund för studien är:  

• Hur resonerar förskollärare om begreppen delaktighet och inflytande? 

• På vilket sätt beskriver förskollärarna att de arbetar för att stödja barns delaktighet 

och inflytande i förskolan? 

1.2 Begreppsdefinitioner    

Inflytande – Detta begrepp betyder i studien att ha möjlighet att påverka och utveckla 

(Nationalencyklopedin, 2o19). Vi har valt att förhålla oss till barns inflytande på så vis 

att de får möjlighet att påverka sin dag samt innehåll i förskolan.  

Delaktighet – Att vara delaktig och ha delaktighet betyder i denna studie att vara till 

nytta och att ha ett medansvar i det som sker (Nationalencyklopedin, 2o19). I och med 

detta kan barn få ansvar och vara till nytta i förskolans utbildning genom att medverka 

i det pedagogiska arbetet. 

Undervisning – I utbildningen på förskolan ingår undervisning vilket innebär att 

stimulera och utmana barnens utveckling och lärande med läroplanens mål som 

utgångspunkt och riktning. Barns utveckling och lärande sker kontinuerligt och därför 

ska undervisningen utgå från innehåll som sker både spontant och som är planerat 

(Skolverket, 2018).  

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vi begreppen barns delaktighet och inflytande i avsnitt 2.1 

och förskollärarnas roll under 2.2. Under avsnitt 2.3 framhäver vi läroplanens mål och 

innehåll som berör barns delaktighet och inflytande i förskolan. I avsnitt 2.4 

presenterar vi tidigare forskning kring ämnet barns delaktighet och inflytande och i 

avsnitt 2.5 presenterar vi det teoretiska perspektivet vi analyserar resultatet utifrån. 

2.1 Barns delaktighet och inflytande 

Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015a) används begreppen inflytande och 

delaktighet simultant, alltså att de ofta nämns tillsammans och inte var för sig. Även 

Arnér (2009) förklarar att begreppen delaktighet och inflytande används synonymt 

inom förskolan (Arnér, 2009). Även i Lpfö 18 står begreppen skrivna tillsammans då 

det bland annat står att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barn ska få 
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kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018). Johannesen och Sandvik (2009) 

skriver att begreppen delaktighet och inflytande ofta är kopplat till demokrati som 

också är ett stort och invecklat begrepp. I förskolan används delaktighet och inflytande 

med mening att barn ska få vara med och ta beslut samt få möjlighet att bestämma, 

vilket betyder att det kan ske en röstning när barn ska kunna vara med och välja 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Trots detta är ofta barns delaktighet begränsad till att 

följa förskollärarnas agendor som att välja inom ramen för alternativ som 

förskolläraren gett förslag på eller att besvara förskollärarens frågor (Pihlgren, 2017). 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande men det innebär inte att barnen själva ska 

få bestämma allt själva utan det handlar om att barnen ska få vara en del av en 

gemenskap där alla ska visa respekt och inkludering oavsett vad deras åsikter och 

inställning är. Det beskrivs även att delaktighet och inflytande handlar om människors 

samspel samt att de lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap (Johannesen 

& Sandvik, 2009).  Barn har rätt till inflytande och delaktighet eftersom förskolan ska 

lägga grund till barnens livslånga lärande samt att barnen ska förstå vad demokrati 

handlar om och barnen ska kunna agera utifrån det (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2016). Arnér (2009) lyfter att ett uppdrag i förskolan är att förskollärarna ska ge barn 

ett reellt inflytande i utbildningen genom ett gott bemötande av barn samt att de ger 

barn möjligheter till delaktighet och inflytande. Förskollärarnas förhållningssätt är 

således en faktor som påverkar utgångspunkten för barns inflytande i förskolan (Arnér, 

2009). Personalen på förskolan behöver ha ämneskunskaper för att möjliggöra för 

barnens inflytande samt att de behöver ha kunskap om hur man planerar, genomför, 

dokumenterar, utvärderar och analyserar förskolans arbete (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2016) 

2.2 Förskollärarnas roll 

Kvalitet i förskolan omfattar god omsorg samt trygga och inspirerande miljöer. Vidare 

framhävs det även att kvalitet i förskolan handlar om de vuxnas förhållningssätt. Det 

innefattar även barns inflytande och delaktighet, ett respektfullt bemötande gentemot 

barnen och ett gott lärande (Pihlgren, 2017; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015b). 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande när det gäller sin egen tillvaro samt att de 

ska kunna påverka, ta egna initiativ och få vara med i beslut som tas i deras liv. Alla 

barn ska ges likvärdiga möjligheter att utvecklas sina kunskaper, utforska och delta i 

det som erbjuds i närmiljön (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015c). Förskolepersonal 

behöver utveckla en förmåga att komma närmare barns perspektiv och kunna bli 

lyhörda för barnens intressen och vad de vill göra. Personalen behöver aktivt lyssna på 

barns uttryck samt synliggöra och reflektera över arbetet på förskolan (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015d). Barnperspektiv används för att beskriva det perspektiv 

eller den utgångspunkt som vuxna intar när de försöker förstå barns ageranden, 

uppfattningar och erfarenheter. Barns perspektiv används för att beskriva deras egna 

erfarenheter av, uppfattningar om och förståelse för sitt liv och sin omgivning. Genom 

att förskollärare låter barn uttrycka sina egna tankar och idéer inkluderas barnets 

perspektiv (Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017). 
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2.3 Läroplan för förskolan 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grunder. Utbildningen ska 

dels utgå ifrån vad som anses vara barns bästa dels främja alla barns utveckling och 

lärande. Den ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

samt lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Det framhävs i Lpfö 18 

att arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet, ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). Förskolan ska 

arbeta utifrån de grundläggande värden som anges i skollagen samt läroplanen men 

ska också vara öppen för skilda åsikter. Barnen ska bli uppmuntrade till att uttrycka 

sina tankar, idéer och uppfattningar. Genom att barnen får möjlighet att bilda sina 

egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar kan barnen utveckla 

en tilltro till sin egen förmåga och på så vis bli delaktiga samt få inflytande över 

utbildningen (Skolverket, 2018). Barn har rätt till delaktighet och inflytande och barns 

intressen och behov ska ligga till grund för planeringen av undervisningen och 

utformningen av miljön. Arbetslaget har tillsammans ansvar för att detta sker och ska 

även uppmärksamma när barn ger uttryck för sina intressen och behov. Miljön på 

förskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ska inspirera till samspel och 

utforskande men den ska också stödja och utmana barnens lek, kommunikation, 

utveckling och lärande. Undervisningen ska baseras på samspelet mellan vuxna och 

barn men även på att barnen lär tillsammans och av varandra (Skolverket, 2018). För 

att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns kunskaper, 

erfarenheter och livsvärld. Det behövs även kunskap om deras delaktighet och 

inflytande i förskolans arbete samt intresse över målområdena i läroplanen. Vidare 

framhävs det i Lpfö 18 att det behövs kunskap om hur undervisningen tar tillvara på 

barns tankar, frågor, erfarenheter och engagemang samt om hur den blir meningsfull 

för barnen (Skolverket, 2018).  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Barns delaktighet och inflytande 

Begreppet inflytande diskuteras sällan grundligt, trots barnets rätt till inflytande, men 

det finns flera olika skäl till att barn har rätt till inflytande, beskriver Emilsson (2007). 

Först och främst betonas inflytande som en mänsklig rättighet vilket betyder att 

påverkan har ett eget värde, inte bara i relation till barns lärande och sociala 

kompetenser utan innebär även att inflytande delvis är en förberedelse för framtiden 

dels något som pågår här och nu. Genom detta framhävs allas rätt att synas, höras och 

respekteras. För det andra betonas inflytande som en del av lärarnas uppgift för att 

skapa demokrati i förskolan. Att arbeta med demokrati i förskolan har blivit ett sätt att 

lyfta barns inflytande. Däremot har det varit stort fokus på formen och inte på vad det 

är som uppmärksammas i de demokratiska formerna. Det har varit viktigare att lära 

sig påverka än vad det är som ska påverkas. För det tredje betonas det att inflytande 

kan vara en förutsättning för barns lärande då barns livslånga lust att lära grundar sig 
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i den tidiga möjligheten till att få ha reellt inflytande över sin egen inlärningsprocess. 

Får barnen möjlighet att påverka är det också nödvändigt att de utvecklar ett språk för 

att kunna beskriva sina lärprocesser (Emilsson, 2007).  

Lärande och deltagande är begrepp som är tydligt relaterade till varandra (Johansson 

& Sandberg, 2010). Vidare framhävs det att förskollärare och barn på förskolan 

definierar betydelsen av lärande och deltagande på liknande sätt (Johansson & 

Sandberg, 2010). Deltagande kännetecknas av att barn dels kan välja och fatta beslut 

för sig själva, dels positiva förmågor hos barnen som att vara nyfikna och glada 

(Sandberg & Eriksson, 2010). Melin (2013) lyfter att barns röst ses som fristående från 

föräldrarnas röster, vilket innebär att barn kan ha en annan uppfattning än 

vårdnadshavare om vad som är bra för barnet medan Johansson och Sandberg (2010) 

tydliggör betydelsen av att låta barn uttrycka sig och få sina röster hörda vilket kan ge 

förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Förskolepersonalens 

uppfattningar om deltagande är relaterade till positiva definitioner av engagemang, 

tillhörighet, välbefinnande, interaktion, kommunikation och aktivitet (Sandberg & 

Eriksson, 2010). Att ge barn en röst, att lyssna på deras berättelser och möta deras 

viljor ska grundas i en medvetenhet om de ojämna maktrelationerna mellan barn och 

vuxna (Palaiologou, 2014). 

 

Delaktighet används oftast som ett sätt att beskriva pågående processer där dialoger 

och information lär barn hur kommunikation och ömsesidig respekt kan forma 

resultatet av ett gemensamt mål. Vidare ses delaktighet även som en viktig del i barns 

utveckling och lärande när det kommer till att skapa självsäkerhet i beslutstaganden 

(Högberg, 2010). Begreppet kan bidra till att barn visar en känsla av tillhörighet genom 

att vara aktiva i sin miljö och delta i det sociala livet, exempelvis genom att leka eller 

delta i det som händer runt dem (Sandberg & Eriksson, 2010). Delaktighet kan också 

uppfattas som något negativt då delaktighetsprocessen ibland utförs av rutin istället 

för utifrån barnens egna viljor (Melin 2013). Detta kan resultera i mer skada än nytta 

för de som är delaktiga då barnen inte får möjlighet att delta och ha inflytande i något 

som grundar sig i deras behov och intressen (Melin, 2013). När det kommer till barns 

delaktighet och inflytande är barns uttryck och barns perspektiv några viktiga faktorer, 

beskriver Theobald, Ailwood och Danby (2011). Om inte barns synpunkter, tankar och 

idéer ligger till grund i arbetet på förskolan blir inte barnen delaktiga och får inflytande 

i förskolan. Barns delaktighet blir begränsat om beslut tas utan att barnen blivit 

involverade i besluten (Theobald, Ailwood & Danby, 2011). Thörner (2017) upplyser 

att barns delaktighet och inflytande är starkt begränsat i lärprocessen. Det finns en 

tydlig struktur som styrs av personalen, vilket innebär att barnens deltagande 

begränsas. Det skapas ett klimat där den vuxne är den som har rätt och följden blir att 

barns röster hamnar i skymundan i förhållande till personalen. (Thörner, 2017) 

Personalen på förskolan organiserar tid, plats, rum och artefakter till undervisningen 

som sker i förskolan vilket inte möjliggör för barnen att ha reellt inflytande då 

personalen skapar gränser för barnens delaktighet och inflytande (Melin, 2013). 

Ungerberg (2019) upplyser att barn är kompetenta och har en förmåga till 
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självständighet och ansvarstagande redan som unga (Ungerberg, 2019). Några andra 

författare beskriver också att barn är kompetenta och har en förmåga att delta och 

samspela samt påverka beslut (Theobald, Ailwood & Danby, 2011; Melin, 2013). Dock 

ska inte barn bara behöva vara deltagare utan de ska även få möjlighet att vara 

medforskare och vara projektledare i sina egna liv (Theobald, Ailwood & Danby, 2011; 

Melin, 2013). Vidare framhävs det att barn är medforskare och medarbetare i den 

undervisning som sker på förskolan samt att barn ofta tycker om att planera sina 

aktiviteter men att de inte får vara involverade i denna process i den utsträckning de 

bör få (Bath, 2012). 

2.4.2 Förskollärarnas roll  

Förskollärarens roll har en stor betydelse i förskolans utbildning då förskollärarens 

handlingar och sätt att kommunicera bidrar till att det skapas en tillit till varandra i 

barngruppen vilket i sin tur kan leda till att det skapas en barngrupp med en bra 

sammanhållning. Vidare kan det leda till att barnen har en tillit till varandra och 

personalen och detta kan i sin tur resultera i att barnen vågar uttrycka sig och 

samarbetar (Melin, 2013). Utifrån detta kan det skapas en grupp där uttryck och 

handlingar får en bra sammanhållning för gruppen, tilliten mellan alla i gruppen kan 

stärkas och ett gemensamt betande och ett effektivt samarbete kan möjliggöras (Melin, 

2013). Johansson och Sandberg (2010) framhäver att personalen på förskolan måste 

ha de rätta kunskaperna för att kunna involvera barnen i arbetet på förskolan. 

Personalen ska också kunna inta barns perspektiv och se saker ur barns synsätt. Melin 

(2013) beskriver att det är av betydelse att personalen på förskolan har en god barnsyn 

för att barnen ska få möjlighet att få inflytande i arbetet på förskolan. Personalen ger 

barnen möjligheter till inflytande utifrån barnens kunnande och detta kan i sin tur 

avgöra på vilka nivåer barn får möjlighet till inflytande i utbildningen på förskolan. 

Johansson och Sandberg (2010) förklarar vidare att det är av betydelse att personalen 

kan involvera barns deltagande i den pedagogiska arbetsprocessen på förskolan genom 

att använda sig av barnens upplevelser och förståelser. Genom detta blir barnen 

involverade i arbetet på förskolan och blir på så vis delaktiga samt får inflytande 

(Johansson & Sandberg, 2010). En metod som kan användas i undervisningen är 

projektarbete då förskollärarna genom det kan ta tillvara på barnens intressen 

hemifrån och sedan utveckla det i förskolan. I barnens olika intressen kan det finnas 

olika områden som kan arbetas vidare med på förskolan och barnen kan då vara 

medforskare (Johansson & Sandberg, 2010). Thörner (2017) framhäver barns rätt till 

delaktighet och att barns frågor och intressen därför bör tas på allvar. Personalen kan 

inte bortse från det barnen finner intressant eftersom de har rätt att påverka lärandet 

samt innehåll i förskolan (Thörner, 2017). Johansson och Sandberg (2010) förklarar 

att genom att dela in barngruppen i grupper om färre barn kan personalen ge 

förutsättningar för att barn får större möjlighet att göra sig hörda och med detta kan 

barnen bli delaktiga och få inflytande i undervisningen. Elfström Pettersson (2017) 

skriver att pedagogiska dokumentationer samt interaktion mellan personal och barn 

är knutet till god kvalitet i förskolan. När barn får delta i den pedagogiska 

dokumentationen får de möjlighet att höja sin röst och förmedla sina tankar. Detta kan 
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i sin tur kopplas ihop med barns delaktighet och inflytande då de anses ha påverkan i 

förskolearbetet. Barn anses ha mer påverkan i förskolearbetet i en högkvalitativ 

förskola än förskolor av mindre kvalitet (Elfström Pettersson, 2017).  

 

Miljön är en viktig aspekt för att barn ska kunna ha inflytande i förskolans utbildning 

då barns inflytande synliggörs i förskolans miljö (Ungerberg, 2019). Den fysiska miljön 

är viktig men också att personalen skapar en bra balans mellan barns fria och 

kontrollerade aktiviteter som sker i den fysiska miljön. I miljön finns det förväntningar 

på barnen men de ska även känna sig trygga där och med detta krävs det att personalen 

är lyhörda för barnens uttryck och ger barnen förutsättningar för inflytande samt 

skapar miljöerna utifrån barnen (Ungerberg, 2019). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att använda Säljös (2000) tolkning av Vygotskijs sociokulturella teori och 

där kommer vi använda oss av centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation ett begrepp som har 

betydelse för samspel. Det är genom kommunikation barn får möjlighet till att vara 

delaktiga inom färdigheter och kunskaper (Säljö, 2000). Genom att lyssna och höra 

vad andra talar om samt ta del av hur andra uppfattar världen blir barn medvetna om 

vad som anses vara av vikt att urskilja och prioritera i olika situationer. Människor 

befinner sig ständigt under utveckling och förändring och i alla samspelssituationer 

har människor möjlighet att ta till sig kunskaper från sina medmänniskor. Genom 

detta kan nya insikter fås genom att se nya mönster och möjligheter inom de praktiska 

och intellektuella redskap personen behärskar (Säljö, 2000). Språket är ett verktyg för 

att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

gemenskaper. Människan kan jämföra och lära av erfarenheter genom att tolka olika 

händelser i begreppsliga termer. En förutsättning för att människor ska kunna ta till 

sig och bevara kunskaper och information är att vi har kategorier och begrepp att ordna 

våra upplevelser med (Säljö, 2000). Kommunikation, samspel och språk kan sedan 

sorteras in i det sammanfattande begreppet kommunikativa processer. 

Kommunikativa processer är centrala för lärande och utveckling på så vis att det hela 

tiden sker i samspel och i kommunikation med andra (Säljö, 2014). 

Säljö (2000) lyfter att det inom det sociokulturella perspektivet finns en metod att 

använda i sitt arbetssätt och denna är den proximala utvecklingszonen. Metoden 

handlar om att barn med hjälp av andra individer kan klara av saker som de inte hade 

klarat av ensam. Genom att få assistans i form av en hjälpande hand eller stöd i 

vardagen kan människan klara av sådant som vi skulle ha svårt för på egen hand. Det 

kan även vara exempelvis att få hjälp eller stöd i att klura ut svaret på en fråga eller att 

stödet är i form av att dela upp problemet i mindre beståndsdelar för att förenkla det 

(Säljö, 2000). Strandberg (2014) skriver att den proximala utvecklingszonen handlar 

om att det barnet kan klara av idag med hjälp av en mer kunnig, kan barnet vid nästa 

tillfälle klara av själv. Den proximala utvecklingszonen är något som innefattar 

samspel och gemenskap genom att tillsammans sträva efter att klara av en uppgift. 
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Enskilt kan barnet klara av vissa saker och tillsammans med andra kan barnet klara av 

lite till (Strandberg, 2014). Säljö (2000) förklarar vidare att den proximala 

utvecklingszonen är en modell för hur utbyte av kunskaper och färdigheter går till. 

Människan exponeras för handlingar och resonemang i den sociala praktik vi möter, 

lär oss förstå dem samt blir bekanta med dem för att sedan eventuellt kunna genomföra 

dem från början till slut. Artefakter är fysiska redskap vilket med andra ord är verktyg 

som människan dagligen brukar såsom informations- och kommunikationsverktyg, 

vägning och liknande. Artefakter används inom den kultur vi lever i, alltså med de 

värderingar, resurser och kunskaper vi ges genom samspel med omvärlden (Säljö, 

2000). 

Vi använder oss av det sociokulturella perspektivet då syftet med studien är att 

undersöka hur förskollärare definierar begreppen delaktighet och inflytande samt hur 

de ger barn möjligheter till att bli delaktiga och få inflytande i förskolan. Den proximala 

utvecklingszonen ser vi som viktig för studien då den kan hjälpa oss att förstå och tolka 

vårt resultat. Detta upplever vi kan kopplas ihop till samspel och kommunikation och 

alla dessa begrepp stödjer barns delaktighet och inflytande. Genom att samspela, 

kommunicera och hjälpa varandra att uppnå kunskap och lärande kan det tolkas som 

att delaktighet och inflytande bli synligt i förskolan. För att vara delaktig och ha 

inflytande på förskolan behövs ett samspel och kommunikation individerna emellan 

och detta gjorde att det sociokulturella perspektivet blev relevant för vår studie. 

3. Metod  

I detta kapitel presenteras metoden som legat till grund för vår datainsamling i studien. 

Under avsnitt 3.1 beskriver vi studiens metodval, 3.2 redogör vi för studiens urval och 

i 3.3 framhäver vi de etiska ställningstaganden vi använt oss av i studien. Under avsnitt 

3.4 redogör vi för vår litteratursökning, i avsnitt 3.5 beskriver vi vårt genomförande av 

datainsamling och i avsnitt 3.6 beskriver vi vilken analysmetod vi använt i vår 

dataanalys. Till sist beskriver vi tillförlitligheten i studien i avsnitt 3.7.  

3.1 Metodval 

Bryman framhäver att en kvalitativ ansats innebär att deltagarna i studien förmedlar 

en förklaring av sin verklighet (Bryman, 2011). Syftet med denna studie har varit att 

undersöka vad barns delaktighet och inflytande i förskolan betyder för förskollärare 

samt hur de ger förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Därför valde vi 

att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då studien grundar sig i 

förskollärarnas tankar och beskrivningar.  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod för att samla information 

i relation till det syfte och de frågeställningar vi har i studien. Vi valde att intervjua åtta 

förskollärare. Det valdes även att intervjuerna skulle vara semistrukturerade för att 

förskollärarna skulle få möjlighet att utveckla sina svar på de frågor vi ställde samt för 
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att vi skulle kunna ställa följdfrågor vid behov. I en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade frågor har deltagarna i studien en möjlighet att utveckla sina svar 

istället för att det bara finns ett svar på frågan (Bryman, 2011). Vi valde även att göra 

intervjuerna enskilt med varje deltagare för att möjliggöra för att deras svar utgick från 

de själva och för att skapa ett förtroende mellan oss och dem. 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes då vi valde att fråga förskollärare som skulle ha 

möjlighet att delta inom studiens tidsram (Bryman, 2011). De förskollärare som 

tillfrågades tackade alla ja och detta resulterade i åtta förskollärare som deltog i 

studien. I och med att i valde att enbart intervjua förskollärare gjordes även ett målstyrt 

urval (Bryman, 2011). Förskollärare valdes ut då de genomgått utbildning för att få 

ansvara över den pedagogiska undervisningen i förskolan.  

Intervjuerna genomfördes med åtta stycken förskollärare med olika 

arbetslivserfarenheter. De har arbetat som förskollärare mellan 1–25 år och arbetar på 

avdelningar med varierade åldrar på barnen. Vi har intervjuat förskollärare från både 

privata och kommunala förskolor i Mellansverige med olika socioekonomiska 

förhållanden vilket bidrar till ett vidgat perspektiv samt att få olika beskrivningar 

utifrån intervjuerna. Vi begränsade tidsramen till 30 minuter per intervju och 

informanterna har genom ett missivbrev få information kring tidsramen innan 

intervjutillfället.  

3.3 Etiska ställningstaganden 

I denna studie tillämpas Vetenskapsrådets (2017) och Bryman (2011) forskningsetiska 

principer vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att vi 

informerar deltagarna om det som kan påverka deras vilja att delta i studien samt att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Deltagarna i denna 

studie har fått tagit del av ett missivbrev där syftet med studien lyfts samt 

genomförandet av intervjuerna (Se bilaga 1). Samtyckeskravet handlar om deltagarnas 

samtycke till samverkan i studien vilket menas med att deltagarna själva bestämmer 

hur länge och på vilka villkor de vill vara med i intervjun samt att de fått ge ett muntligt 

samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna fått 

information kring att det insamlade materialet endast kommer användas till denna 

studie, att vi inte kommer avslöja deras identitet. Nyttjandekravet handlar om att 

materialet och insamlande uppgifter från intervjuerna endast kommer användas till 

denna studie, att en examinator och kurskamrater kommer läsa denna studie samt att 

studien kommer publiceras på DIVA efter att den är färdigställd.  
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3.4 Litteratursökning  

I denna studie har databaserna Primo och Eric använts för att söka efter både 

doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar, samt så har det sökts efter 

vetenskapliga antologier. Den litteratur och forskning som hittats har inkluderats i 

studien på sådant sätt stötta studiens syfte samt frågeställningar och blev således 

relevanta. Några artiklar söktes efter i databasen Eric med sökorden ’preeschool 

children OR student attittudes OR young children’. Efter det valdes det vilka årtal som 

artiklarna skulle vara ifrån samt att de ska vara peer reviewed. Forskningen som främst 

söktes var mellan år 2009–2019 för att forskningen ska vara uppdaterad och således 

relevant. Det resulterade i 43 238 resultat. Vidare begränsades sökningen genom att 

bara söka på Early Childhood Education på utbildningsgrad vilket gav 4 142 resultat. 

Efter detta skrevs sökorden ‘and participation’ till som gav 382 resultat. Där hittades 

fem vetenskapliga artiklar som var intressanta till denna studies syfte och 

frågeställningar. När vi sökte efter forskning på Primo användes orden ’förskol* och 

delaktig*’. Det gav 23 träffar som matchade sökningen. Därefter hittades en 

vetenskaplig artikel som passade det valda studieområdet. Vetenskapliga artiklar 

söktes även i Eric med sökordet ‘student and participation’ där det bockades i att 

artiklarna ska vara peer reviewed. Det resulterade i 26 038 resultat. Även här 

begränsades sökningen till att endast söka artiklar som är publicerade mellan år 2009 

och 2019. Det tog fram 13 678 resultat. Sedan tillades ‘and preschool’ som sökord som 

gav 465 resultat. Där hittades en vetenskaplig artikel som ansågs relevant för det 

självständiga arbetet och som sedan använts i studien. En till artikel söktes på Primo 

med sökorden ’förskol* och inflytande’. Sökningen begränsades efter endast artiklar. 

Det gav 16 resultat. Då hittades en artikel som passade ämnet men som var från 2007. 

Artikeln var peer-reviewed och ansågs vara tillräckligt uppdaterad och relevant för att 

användas i denna studie vilket bidrog till att den användes trots att den tidigare 

begränsningen på högst tio år gammal forskning. En doktorsavhandling söktes efter i 

Primo och då användes sökorden förskol* och delaktig* vilket resulterade i 59 resultat. 

Sedan begränsades sökningen till artiklar som är publicerade mellan 2017 och 2019 

vilket gav tio resultat. Sedan valdes en doktorsavhandling som inkluderades i studien. 

Slutligen söktes det efter doktorsavhandlingar i databasen SwePub och sökorden 

’förskola* delaktig*’ användes. Denna sökning gav nio resultat och två av 

doktorsavhandlingarna valdes att inkludera i studien eftersom de hade ett relevant 

innehåll i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

3.5 Genomförande  

Åtta förskollärare kontaktades via mail med ett bifogat missivbrev. I missivbrevet 

tillfrågades förskollärarna om deltagande i studien. Missivbrevet innehöll också 

information kring studien såsom studiens syfte, etiska ställningstaganden samt 

deltagarnas rättigheter i studien. Efter samtyckte om deltagande i studien bokades 

möten för intervjuerna.  
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Åtta intervjuer genomfördes sedan på olika förskolor med åtta förskollärare. Samtliga 

intervjuer genomfördes på förskolan där förskollärarna arbetar. Datum och tidpunkter 

för intervjuerna bestämdes utifrån vad som passade arbetslaget på avdelningen bäst. 

Innan vi påbörjade intervjuerna delgav vi studiens syfte och frågeställningar samt 

redogjorde för intervjuns upplägg vilket var att först ställa bakgrundsfrågor och sedan 

gå vidare till våra intervjufrågor (Se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes avskilt i rum 

för att undvika störmoment eller distraktioner för att samtalet skulle bli ostört och att 

fokuset skulle vara på intervjun och inte på det som skedde runt om (Bryman, 2011). 

Intervjuerna varade mellan 15–30 minuter och spelades in med godkännande från 

informanterna. Till sist transkriberades intervjuerna enskilt för att i sin tur redovisa 

transkriberingarna i studiegruppen. 

3.6 Dataanalys  

Efter att materialet från intervjuerna samlats in samt att inspelningarna av 

intervjuerna har lyssnats av gjordes transkriberingar av intervjuerna. Materialet 

tolkades och kopplades sedan utifrån relevant forskning, teori och annan litteratur som 

passar vårt valda område samt syfte med studien Samtliga intervjuer spelades in på 

telefoner och dessa lyssnades igenom noggrant vid transkriberingen. Till en början 

lyssnades inspelningarna på enskilt av den som intervjuade och spelade in 

inspelningen. Inspelningarna har sedan lyssnats på ett flertal gånger för att säkerställa 

att intervjuerna tolkats så som informanten har framställt det. Sedan har vi delgett 

varandra intervjuinspelningarna för att båda ska få ta del av dessa. En anledning till 

detta är att materialet från intervjuerna kan uppfattas på olika vis och genom att delge 

varandra materialet kan det tolkas ur bådas synvinklar för att kunna skapa en helhet i 

förskollärarnas intervjusvar.  

Även transkriberingarna gjordes enskilt och delgavs efteråt till studiepartnern. 

Transkriberingar bidrar till att man behåller intervjupersonernas uttryckssätt och 

förklaringar (Bryman, 2011). Vi transkriberade materialet allteftersom vilket kan bidra 

till en ökad medvetenhet kring vilka teman som framhävts under våra intervjuer 

(Bryman, 2011). Inspelningarna har pausats emellanåt under transkriberingen för att 

den skulle bli sanningsenlig med verkligheten samt att inget skulle missats från 

intervjuerna. För att förutsätta att båda i studiegruppen ska få samma tolkning av 

intervjuerna har vi sedan delgett transkriberingarna till varandra. 

Studien utgår från en tematisk analys utifrån resultatet. När forskaren finner 

kategorier utifrån sitt insamlade material används en tematisk analys (Bryman, 2011). 

En tematisk analys är innebär också att de teman som utformats kopplas till studiens 

syfte som i sin tur kan koppla samman temat med frågeställningarna. Slutligen förser 

en tematisk analys en grund för en teoretisk förståelse för materialet, det vill säga att 

det kan bidra till att materialet kan kopplas ihop med det teoretiska perspektiv som 

studien utgår ifrån (Bryman, 2011). Det nedskrivna materialet färgkodades och 

analyserades i kategorier för att förutsätta att vi på ett enkelt sätt skulle kunna se 

mönster och skillnader i svaren samt kunna besvara vårt syfte och våra 
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frågeställningar. Sedan kunde dessa underkategorier analyseras i de teman vi valt 

utifrån det tolkade materialet. I och med att vi identifierat kategorier utifrån 

transkriberingarna och det sedan bildades teman kan det visa den bearbetning som 

gjorts av insamlade materialet då vi har analyserat datamaterialet samt att dessa teman 

är kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Intervjupersonernas svar redovisas 

sedan i resultatavsnittet vilket sedan analyseras samt kopplas ihop med det 

sociokulturella perspektivet i analysavsnittet.  

3.7 Tillförlitlighet 

I denna undersökning har intervjuer använts som metod för att samla data inom 

studiens fokusområde. Tillförlitlighet är ett av kriterierna inom en kvalitativ ansats och 

innefattar fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten avgörs i hur 

undersökningen säkerställer att den utförts enligt de regler som finns och att resultaten 

rapporteras till de personer som deltagit i studien för att de ska bekräfta att forskaren 

uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Vi har intervjuat 

yrkesverksamma inom vårt forskningsområde, alltså förskollärare på olika förskolor, 

vilket vi upplever ökar trovärdigheten för denna studie. Vi har även spelat in 

intervjuerna för att möjliggöra den kan återupprepas vid behov.  Överförbarheten 

handlar om hur resultaten i studien kan överföras till en annan kontext än den som har 

studerats (Bryman, 2011). Kvalitativa resultat tenderar att ha fokus på det kontextuellt 

unika och på meningen hos den sociala verklighet som studeras (Bryman, 2011). Denna 

studie är anpassad till just förskolans kontext då studiens syfte och frågeställningar 

syftar till barns delaktighet och inflytande på förskolan. Det tredje kriteriet som vi 

beaktat i vår studie är pålitlighet. Detta innefattar att forskarna antar ett granskande 

synsätt för att bedöma undersökningen vilket menas att vi säkerställer att redogörelsen 

av olika faser som problemformulering, metod, analys fått en fullständig och tillgänglig 

redogörelse (Bryman, 2011). I metod beskriver vi exempelvis tillvägagångssätt, urval 

och genomförande av datainsamlingen. Där framkommer det även redogörelse för val 

av metod och i bakgrundsavsnittet framhäver vi tidigare forskning samt val av 

teoretiskt perspektiv. Det sista kriteriet som ingår i tillförlitlighet är möjlighet att 

styrka och konfirmera. Detta innebär att forskningsgruppen inte med avsikt låter egna 

värderingar eller teoretisk bakgrund påverka slutsatserna i undersökningen. Här 

handlar det även om att visa att forskarna handlat i god tro (Bryman, 2011). För att 

säkerställa detta har vi varit noggranna när vi samlade in datamaterialet, när vi 

transkriberade intervjuerna samt när vi analyserade detta. Vi har inte låtit 

bakgrundsinformation eller egna värderingar påverka processen i studien.  
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4. Resultat 

I följande avsnitt redovisas bearbetningen av resultatet där tre teman identifierades. 

Dessa teman är barns reella inflytande, förskollärarnas yrkeskompetens samt 

förskollärarnas arbetssätt. Kategorierna ’barns intressen’ och ’valmöjligheter’ ligger 

till grund för temat barns reella inflytande medan kategorierna ’förhållningssätt’ och 

’medvetenhet’ är grunden för förskollärarnas yrkeskompetens. Förskollärarnas 

arbetssätt tar avstamp i kategorierna ’projektarbete’, ’lärmiljöer’ och ’reflektion’. 

Vidare kommer vi benämna intervjupersonerna som förskollärare 1–8.  Nedan 

redovisas de teman och kategorier som framkom i analysen.       

Tabell 1: Tabell över de teman och kategorier som identifierats. 

Nedan redovisas intervjupersonernas erfarenhet som förskollärare samt ålder på 

barngruppen de arbetar i.  

Tabell 2: Tabell över intervjupersonernas arbetslivserfarenhet som förskollärare samt vilken 

ålder deras barngrupp har. barngruppen de arbetar med har. 

Teman Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Barns reella inflytande Barns intressen Valmöjligheter  

Förskollärarnas yrkeskompetens Förhållningssätt Medvetenhet  

Förskollärarnas arbetssätt Projektarbete  Lärmiljöer Reflektion 

Intervjupersoner Antal år som förskollärare Arbetar i barngrupp med ålder 

Förskollärare 1 26 1–3 

Förskollärare 2 2 3–6 

Förskollärare 3 1 3–6 

Förskollärare 4 1 1–3 

Förskollärare 5 12 2 

Förskollärare 6 16 3 

Förskollärare 7 19 2–3 

Förskollärare 8 4 1–2 
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4.1 Barns reella inflytande 

I det här temat presenteras kategorierna barns intresse och valmöjligheter. 

4.1.1 Barns intressen 

Resultatet visar att inflytande enligt förskollärarna innebär att få vara med och påverka 

vad som sker i olika sammanhang vilket blir synligt då flera av förskollärarna beskriver 

att barns inflytande betyder att de ska få vara med och påverka arbetet i förskolan. 

Citatet nedan är ett exempel: 

Inflytande betyder att man kan vara med och styra hur det blir med alla saker som 

sker på förskolan. Det betyder att man har varit med och format arbetet. 

(Förskollärare 1) 

Resultatet visar även att förskolans arbete ska utgå ifrån barnen och deras intressen 

för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande. Några förskollärare förklarar dock 

att det är svårt med barns inflytande då alla inte alltid kan få bestämma allt men att de 

kan få vara med och bestämma något. En förskollärare framför att det kan vara svårt 

att synliggöra de yngre barnens inflytande men att de arbetar för att ge dem de bästa 

förutsättningarna som möjligt. Detta beskriver förskolläraren kan göras genom att 

vara lyhörd för barns intressen och vad barnen verkar tycka om. En annan 

förskollärare beskriver att trots att barnen på deras avdelning endast är ett och två år 

kan de ha inflytande genom att exempelvis vara med och påverka vilken mössa eller 

vilka vantar de vill ha på sig när de går ut. De kan även ges möjlighet att påverka genom 

att få olika alternativ i undervisningen så som att måla på blått eller rött papper. I 

denna situation behöver personalen vara stöttande och finnas som en hjälpande hand, 

förklarar förskolläraren. En annan förskollärare beskriver att barns inflytande är 

viktigt i förskolan då arbetet ska vara roligt och meningsfullt för barnen. Detta blir 

synligt i citaten nedan:  

Barns delaktighet och inflytande är grunden till hela undervisningen så det är 

superviktigt för mig. Förskolans grund ligger hos barnen. Jag arbetar med de yngre 

barnen och man kan redan då börja arbeta med barnens inflytande och delaktighet, 

även fast de yngre barnen inte kan uttrycka sig verbalt så kan de fortfarande vara 

med och ha inflytande. (Förskollärare 8)  

Barns inflytande är basen som allt arbete i förskolan vilar på. Alla som arbetar i 

förskolan ska ta tillvara på barns intressen, tankar och idéer för att utveckla 

arbetet. Barn ska få vara med samt visa vad de är intresserade av för att kunna 

påverka. (Förskollärare 6) 

I förskollärarnas beskrivningar framkom det att barnens delaktighet och inflytande har 

betydelse för utbildningen. Detta då flera förskollärare betonar att det är utifrån 

barnen och deras tankar de ska planera undervisningen. I citaten nedan ges ytterligare 

beskrivningar till detta: 



15 
 

 
 

Det har stor betydelse på sådant vis att de får lära sig att de själva har betydelse, 

att de förstår att de inte behöver säga ja och följa allt eller bara göra det vi säger åt 

dem. Det är viktigt att barnen lär sig att de kan skapa förändringar och då blir de 

även mer kreativa i sitt skapande. De kan således bli mer kreativa i sin fantasi och 

i sina tankar. Detta tänker jag bidrar till att barnen utvecklar en känsla av tilltro på 

sig själva som i sin tur påverkar dem positivt i deras kreativitet. (Förskollärare 1) 

Egentligen är barnens inflytande och delaktighet något som är självklart. Jag 

tänker att det handlar om barnsyn och hur vi vuxna tänker kring att barn kan eller 

inte kan. Det är inte jag som bestämmer utan det är att vi ska uppmuntra barnen 

till att vara delaktiga och ha inflytande och de ska ha en tilltro till sin egen förmåga 

för att tillsammans hjälpas åt med beslutsfattandet. (Förskollärare 5) 

En förskollärare tillägger att barn blir stärkta i sin egen självkänsla och som individ om 

deras intressen och tankar tas tillvara på och därför har barns inflytande stor betydelse 

i förskolan. Deras delaktighet och inflytande beskrivs således som ett viktigt arbete då 

det ligger till grund för den undervisning som ska ske och genom barnens inflytande 

och delaktighet blir undervisningen även meningsfull för dem. Några förskollärare 

ifrågasätter ifall barnen själva är medvetna om de får inflytande i förskolan medan en 

förskollärare framhäver att barnen blir mer medvetna om deras möjlighet till 

inflytande ju äldre de blir. Detta synliggörs ur ett citat nedan: 

Alla barn kan vara delaktiga och ha inflytande men när de blir äldre tror jag att de 

får en annan medvetenhet, och därför kan de på ett annat sätt ta beslut än när 

barnen är yngre. Vi i personalen har då en viktigare roll i att lyssna och vara 

uppmärksamma mot barnens intressen och tankar. (Förskollärare 6)  

En av förskollärarna beskriver att det är svårt att påstå att alla barn ges inflytande och 

att barnen själva känner att de får inflytande i förskolan. Vidare förklaras det att 

barnen deltar i och påverkar undervisningens process och därmed sin egen utbildning 

men att det ibland upplevs som att det är på de vuxnas villkor. Dessa villkor innebär 

att barnen bara får bestämma inom vissa ramar och att det kan tolkas som att barnen 

inte får det inflytandet de har rätt till, förklarar förskolläraren. 

4.1.2 Valmöjligheter 

Det framkommer i resultatet att delaktighet enligt intervjupersonerna betyder att få 

delta och att få vara en del av sammanhanget i förskolan. En förskollärare beskriver att 

delaktighet är att ge barnen möjlighet och utrymme att vara med och påverka sitt eget 

lärande genom att barnen känner sig lyssnade på och att de känner sig förstådda 

medan en annan förskollärare beskriver det som att vara en del av ett sammanhang. 

En annan förskollärare beskriver att delaktighet är ett stort begrepp och barns 

delaktighet handlar om att inkludera barnen och att de får vara med i arbetet på 

förskolan. En annan förskollärare poängterar dock att delaktighet kan vara olika då 

alla barn kan vara delaktiga på olika sätt men att alla barn har rätt att känna att de är 

delaktiga på deras villkor. Resultatet visar även att delaktighet och inflytande är 

kopplade till varandra. En förskollärare förklarade att barn kan vara delaktiga men 

kanske inte få inflytande, men om barnet får inflytande så blir barnet automatiskt 
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delaktig. Några förskollärare beskriver att de anser att begreppen går ihop men att de 

inte betyder samma sak. Detta synliggörs i citatet nedan: 

Begreppen går in i varandra. Men de betyder inte samma sak. Delaktighet handlar 

egentligen inte om inflytande för mig. Utan inflytande, då får man vara med och 

påverka och att man har något att säga till om. Och delaktighet, då handlar det för 

mig bara om att delta och vara med. (Förskollärare 2) 

Inflytande och delaktighet hör ihop på väldigt många sätt. (Förskollärare 5) 

I resultatet framkommer det också att barn kan få inflytande genom att rösta och få 

olika valmöjligheter i olika sammanhang. En förskollärare beskriver att inflytande för 

dem innebär att det råder någon sorts demokrati under dagen. Flera förskollärare 

förklarar att de använder sig av röstning för att alla barn ska få vara delaktiga och få 

inflytande i beslut genom att få sin röst hörd. Barnen får då lära sig hur röstning går 

till och att alla barn får delta och göra sin röst hörd, förklarar ena förskolläraren. En 

annan förskollärare uttrycker att personalen på avdelningen försöker ge barnen större 

valmöjligheter att styra över sin dag, ibland genom att välja själva mellan olika saker 

och ibland genom olika demokratiska beslut som att rösta. Det kan vara allt från att 

välja om de vill vara ute eller inne eller att välja vad de vill göra för aktiviteter och 

komma med förslag genom att rösta. En förskollärare framför ett exempel i deras 

arbete på avdelningen där de skulle göra en skulptur till en utställning. Detta framhävs 

nedan:  

Där fick barnen vara med och rösta om allt i hela processen. Vad det skulle vara för 

något, storleken på skulpturen, vad den skulle vara gjord av och hur den skulle se 

ut. Arbetet blev lyckat då alla ville vara med på det och att alla fick vara delaktiga 

samt fick inflytande i hela arbetsprocessen. (Förskollärare 2) 

4.2 Förskollärarnas yrkeskompetens  

I det här temat presenteras kategorierna förhållningssätt och medvetenhet. 

4.2.1 Förhållningsätt 

Det framhävs i resultatet att förskollärarnas medvetenhet och sätt att förhålla sig till 

barnens tankar och idéer ger förutsättningar för att barn ska få inflytande i arbetet på 

förskolan. Resultatet kan tolkas utifrån kommande citat: 

Det betyder att jag måste kunna sätta mig in i olika barns perspektiv och att jag 

planerar undervisning utefter deras behov och på den nivå som passar dem. Man 

måste utmana och uppmana och uppmuntra dem till utveckling samtidigt som 

man måste anpassa undervisningen till förskolans prioriterade mål. Och även där, 

både till det enskilda barnet men också till gruppen så att det ska passa alla. 

(Förskollärare 4) 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna ser deras eget förhållningssätt som en 

viktig del i barns delaktighet och inflytande. Några av förskollärarna betonar vikten av 

att vara lyhörd, sätta sig in i barns perspektiv och att ge barnen möjligheter samt 
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uppmuntra dem till att uttrycka sina tankar och funderingar. Om barnen är yngre och 

inte kan uttrycka sig verbalt menar några förskollärare att det är ännu viktigare att 

personalen lyssnar och tittar på vad barnen visar intresse för. Om arbetslaget är 

lyhörda för barnens uttryck blir utvecklingsarbetet bättre och det blir lättare för barnen 

att få inflytande och delaktighet i det som sker, beskriver en förskollärare. En 

förskollärare argumenterar för betydelsen av att ge barn delaktighet och låta de få 

inflytande. Förskolläraren förklarar att det är viktigt att ha en likvärdig syn på barns 

delaktighet och inflytande i arbetslaget samt i hela förskolan.  

4.2.2 Medvetenhet 

En förskollärare förklarar att medvetenheten om barns delaktighet och inflytande är 

avgörande för hur arbetsgången blir. En annan förskollärare betonar att om arbetslaget 

är medvetna om hur de skapar förutsättningar för barns inflytande eller på vilket sätt 

barnen är delaktiga kan barnen kan bli delaktiga och få inflytande i utbildningen i 

förskolan. I citatet nedan ger en förskollärare sina förklaringar till medvetenhetens 

betydelse för barns delaktighet och inflytande i arbetet på förskolan: 

Det är så viktigt att vi är medvetna om våra egna val när det kommer till att ge barn 

de redskap de behöver för att få utrymme att påverka och vara med och bestämma. 

Är vi medvetna om hur vi kan arbeta och hur vi kan ge barnen inflytande så är 

chansen större att barnen verkligen får inflytande i arbetet. Jag tänker också att 

denna medvetenhet och kompetens är grunden till att förstå hur barn har rätt att 

påverka arbetet på förskolan. Det är jätteviktigt att vi har den synen på barns 

lärande. (Förskollärare 3) 

Några förskollärare beskriver att de förhåller sig till barns inflytande och delaktighet 

genom att finnas där och stötta barnen samt ge dem förutsättningar genom att visa på 

och erbjuda material. En av förskollärarna förklarar att de medvetet uppmuntrar 

barnen till att hjälpa och stötta varandra i aktiviteter då de har barn mellan 3–6 år på 

avdelningen. Om barnen tycker det är svårt eller inte kan hjälpa varandra lösa 

problemet kan personalen hjälpa till, beskriver förskolläraren. Förskolläraren tillägger 

att barnen kan hjälpa och stötta varandra i aktiviteterna och tillsammans bestämma 

aktivitetens gång. På så vis får de inflytande i arbetet samtidigt som de lär sig leda och 

hjälpa sina kamrater.  

4.3 Förskollärarnas arbetssätt 

I det här temat presenteras kategorierna projektarbete, lärmiljöer och reflektion. 

4.3.1 Projektarbete 

Ett av resultaten i studien visar att förskollärarnas arbetssätt kan skapa delaktighet och 

bidra till barns inflytande. Detta exemplifieras i resultatet genom att flera förskollärare 

beskriver deras arbete och att de har barns delaktighet och inflytande i åtanke till 

arbetet. De flesta förskollärarna beskriver att de arbetar med detta genom 
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projektarbeten. I dessa utgår de ifrån barnens tankar och idéer. Detta blir synligt i 

citatet nedan: 

 Vi arbetar också med projektarbete där barnens delaktighet och inflytande är 

grund till arbetet. Under tidens gång ändras arbetet eftersom det alltid finns nya 

saker barnen visar intresse för och då måste vi vara lyhörda och fortsätta utveckla 

utefter det. (Förskollärare 7) 

Två förskollärare belyser att de arbetar i projektarbete som dels utgår ifrån deras 

intressen dels deras tankar och idéer. Den ena förskolläraren förklarar att det finns 

många olika infallsvinklar i ett projektarbete då de utgår ifrån barnen och att de alla 

har olika tankar om hur arbetet ska fortsättas. Genom detta får barnen möjligheter att 

delta och få inflytande i projektet, beskriver förskolläraren. En annan förskollärare 

förtydligar att alla inte behöver vara delaktiga i samma sak utan i ett projektarbete kan 

alla vara delaktiga och ha inflytande på olika sätt. I och med detta behöver personalen 

se att alla barn deltar på sina villkor och att arbetslaget ser alla barn för att möjliggöra 

att alla barnen blir delaktiga och att barnen känner att de får påverka, betonar 

förskolläraren. En annan förskollärare menar att genom att arbeta tematiskt i 

projektarbeten kan barnen själva vara med och följa sin egen process. I processen är 

det förskollärarnas roll att ansvara för att barnen får vara med i dokumentation som 

görs för att kunna utläsa barnens intressen i arbetet för att sedan fortsätta utveckla 

arbetet. Detta synliggörs i citatet nedan: 

Vi i arbetslaget reflekterar och diskuterar detta hela tiden. Eftersom barnen 

utvecklas hela tiden och ofta byter intressen så måste vi i arbetslaget alltid ha detta 

levande så att vi kan ha barnen delaktiga och låta de ha inflytande i förskolan och 

vad som sker på dagarna. Vi skapar ofta olika projektarbeten och grunden till det 

är ju barnens intressen och behov. Att använda sig av projektarbeten gör att barnen 

själva kan vara med och följa sin egen process och är vi i arbetslaget noggranna 

med dokumentation och låta barnen själva vara med i pedagogisk 

dokumentationen så kan man märka vad barnens intressen leder och hur vi kan 

fortsätta utveckla arbetet. (Förskollärare 8) 

Flera av förskollärarna lyfte att de arbetar med Barnkonventionen som fokuserar på 

barns inflytande och delaktighet på olika sätt. Några förskollärare förklarar att arbetet 

med Barnkonventionen ska hjälpa barnen få en förståelse för samt en medvetenhet 

kring att de har en rätt att påverka och göra skillnad i förskolan. En annan beskrivning 

är att en förskollärare lyfter betydelsen av att Barnkonventionen blir lag 2020 och att 

det därför är betydelsefullt att alla på förskolan ger barn den rätt till inflytande och 

delaktighet som de ska ha. En annan förskollärare beskriver att de har arbetat med 

stopphanden och ’stopp min kropp’. Detta har de gjort genom olika sammarbetslekar 

och samarbetsövningar. Förskolläraren förklarar att tanken bakom arbetet med 

Barnkonventionen och med stopphanden är att barnen ska våga säga ifrån samt våga 

uttrycka sina tankar och funderingar. Detta kan i sin tur göra att barnen vill vara 

delaktiga samt får inflytande i arbetet på förskolan.  
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4.3.2 Lärmiljöer 

Ett sätt att arbeta för att ge barn möjligheter till delaktighet och inflytande är att arbeta 

med förskolans miljöer förklarar flera förskollärare. Detta framhävs i citatet nedan: 

Våra lärmiljöer ska vara tillåtande och uppmuntra till delaktighet och inflytande. 

Vi försöker anpassa dem så barnen själva ska kunna utföra saker. Det kan vara att 

de exempelvis ska kunna ta saker själva och att de ska kunna bestämma själva vad 

de ska göra även om de är små. (Förskollärare 4) 

En förskollärare framför att de strävar efter att ha en miljö som är tillåtande med 

material som barnen kan ta fram och använda själva när de vill arbeta med det. Två 

förskollärare betonar den sociala miljöns påverkan på barns delaktighet och inflytande 

där de beskriver att barnen ska känna sig trygga i miljön för att våga uttrycka sina 

agendor. Det är en miljö som barnen kan samspela i utan att känna sig begränsad, 

förklarar ena förskolläraren. En annan förskollärare framför att barnen själva har fått 

vara med och påverka utformningen av miljön genom att delta i trygghetsvandringar 

på förskolan. I en trygghetsvandring får barnen möjlighet att gå en vandring i både 

inomhus- och utomhusmiljön för att visa på vart barnen känner sig trygga samt otrygga 

i miljöerna, förklarade förskolläraren. Genom detta beskriver förskolläraren vidare att 

barnen får inflytande i förbättringsarbetet på förskolan och får vara med och bidra. En 

förskollärare tillägger att det handlar om att skapa förutsättningar samt att försöka 

anpassa och utveckla lärmiljöerna efter barngruppens behov och intressen.  

Två förskollärare beskriver att de arbetar med ’börjor’ vilket innebär att de tar fram allt 

material som kan tänkas användas i en aktivitet och sedan får barnen själva tolka 

materialet och välja själva hur de vill använda det. Ena förskolläraren förklarar att 

barnen då får skapa vad de vill och har inflytande över sitt eget skapande och över sitt 

eget projekt. Personalen har erbjudit material och kan utmana med materialet samt 

har skapat en miljö där barnet själv får tolka materialet på sitt sätt, förtydligar ena 

förskolläraren. Båda förskollärarna beskriver att barnen då själva får styra utgången 

av aktiviteten och genom detta får de inflytande i arbetet. 

4.3.3 Reflektion 

Några av förskollärarna framhäver betydelsen av att barnen ska få delta i reflektion och 

samtal om arbetet på förskolan. Några andra förskollärare förklarar att de ger barnen 

möjlighet att reflektera och återberätta efter en aktivitet exempelvis och med detta 

menar ena förskolläraren att nya saker kan uppmärksammas som de sedan kan arbeta 

vidare. En förskollärare beskriver att de använder sig av en projektor för att visa barnen 

bilder och ibland videoklipp ifrån aktivitetstillfället. Där får barnen möjlighet att 

reflektera och beskriva vad de gjorde och vad som hände i aktiviteten. Förskolläraren 

beskriver att det handlar om barns inflytande på så vis att barnen själva får se vad de 

har gjort för att spontant kommentera och kunna påverka utgången för nästa aktivitet. 

En annan förskollärare lyfter att deras arbetslag ofta reflekterar tillsammans med 

barnen trots att de arbetar med yngre barn, vilket förskolläraren förklarar kan 
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glömmas bort eller ses som svårt. Förskolläraren beskriver att de gör det genom att 

titta på bildspel och dokumentationer tillsammans och sedan diskutera. De flesta 

förskollärarna framhävde att reflektion i arbetslaget kan skapa bättre förutsättningar 

för att barnen ska få inflytande i förskolan och några andra förskollärare beskrev även 

att reflektion främjar utvecklingsarbetet genom att barnens tankar och intressen tas 

tillvara i reflektionen. Detta framhävs i citaten nedan:  

Allt går in i det och jag tänker att när vi har våra morgonmöten och 

reflektionsmöten så pratar vi om vad som sker och var vi ser att barnen är här och 

nu. De är viktigt att vi delger varandra om vad vi ser då vi alla kan se saker på olika 

sätt för att möjliggöra att arbetet utgår efter barnen. Sen är det bra om vi diskuterar 

det så att vi kan pröva på olika sätt för barnens skull. (Förskollärare 7) 

Några förskollärare beskrev att lärplattan kan användas som ett verktyg för att 

möjliggöra barns delaktighet och inflytande. Där finns det en applikation som heter 

Keynote. Keynote kan dels användas som ett dokumentationsverktyg och dels som ett 

reflektionsverktyg genom att arbetslaget reflekterar över genomförandet av aktiviteter 

och planerar hur det ska utvecklas vidare. En av förskollärarna betonar även att det 

handlar om att reflektera om barnens tankar kring aktiviteterna och därefter planera 

nästa aktivitet för att på så sätt synliggöra deras inflytande. I citatet nedan 

sammanfattar förskolläraren sin tanke: 

Aktiviteterna är för barnens skull. Om inte arbetet reflekteras över och ändras 

utefter barnens viljor kommer de inte känna något meningsskapande i arbetet och 

då kanske inte heller vilja delta. Då hämmas barnens inflytande men också deras 

delaktighet. (Förskollärare 3) 

5. Analys  

I det här kapitlet analyseras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet där 

fokusen är på begreppen samspel, kommunikation och den proximala 

utvecklingszonen. I avsnitt 5.1 analyserar vi kring barns reella inflytande, i avsnitt 5.2 

analyserar vi kring förskollärarnas yrkeskompetens och i avsnitt 5.3 analyserar vi 

förskollärarnas arbetssätt. 

5.1 Barns reella inflytande 

I resultatet framkommer det att även de yngre barnen kan ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande trots bristen på verbal kommunikation. En annan 

förskollärare beskriver dock att det kan vara svårt att ge de yngre barnen samma 

förutsättningar för inflytande som de äldre barnen på grund av den bristande verbala 

kommunikationen. Inom det sociokulturella perspektivet är språket ett verktyg för att 

lagra kunskaper, förståelse och insikter hos individer och gemenskaper (Säljö, 2000). 

Begreppet kommunikation inom det sociokulturella perspektivet kan också kopplas 

till detta då förskollärarna kan använda sig av kommunikationens och språkets olika 

variationer, alltså kommunikativa processer, såsom kroppsspråk, stödtecken och 
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gester för att skapa förståelse, samarbete och skapa mening i förskolans arbete (Säljö, 

2014). På så vis kan förskollärarna i någon mån säkerställa att barnen blir delaktiga 

och får möjlighet till inflytande. I resultatavsnittet framkommer också att barns 

intressen och tankar ska ligga till grund i arbetet på förskolan. Några förskollärare 

beskriver att barn får känna sig behövda och känner meningsskapande genom att få 

påverka och lägga grund för arbetet på avdelningen. En annan förskollärare belyser 

även att barn blir stärkta i sin identitet när de känner att de är en del av förskolans 

arbete. För att kunna synliggöra barns intressen och tankar behöver personalen 

kommunicera och samspela med barnen. När personalen kommunicerar med barnen 

kan de genom barns uttryck såsom muntlig kommunikation, kroppsspråk och gester 

förstå barns behov och intressen. Genom samspel kan barn och personal tillsammans 

utveckla vidare arbetet på avdelningen genom att barn och personal samarbetar, 

diskuterar och uttrycker sina tankebanor. Inom det sociokulturella perspektivet är 

det genom kommunikation och samspel som barn får möjlighet att vara delaktiga 

(Säljö, 2000). 

Det framgår i resultatet att barnen får vara delaktiga i olika demokratiska sammanhang 

på förskolan. Några exempel som lyfts i resultatet är att rösta samt att få valmöjligheter 

i vardagen. Genom att delta i demokratiska former behövs ett samspel mellan 

individerna som deltar. Det behövs även en kommunikation barn och vuxna emellan 

men också barn emellan för att kunna genomföra de olika demokratiska formerna. 

Barn behöver använda sin röst och kommunicera för att lyfta fram deras viljor. I det 

sociokulturella perspektivet beskrivs kommunikation och samspel som två begrepp 

inom kommunikativa processer och de är också två grundläggande faktorer för att 

skapa delaktighet och inflytande (Säljö, 2014). Språket är ett uttryck för att lagra 

kunskaper och insikter. Det är genom språket och olika termer som människan kan 

lära av erfarenheter. Genom språket kan kommunikation ske och genom 

kommunikation mellan individer kan exempelvis röstning möjliggöras (Säljö, 2000). I 

resultatet framkommer det att de yngsta barnen kan ha inflytande genom att påverka 

sin egen aktivitet samt få olika valmöjligheter i planerade aktiviteter. Det framkom 

även att personalen behöver vara stöttande och finnas som en hjälpande hand när 

barnen är så unga. Inom det sociokulturella perspektivet kan den proximala 

utvecklingszonen samt samspel och kommunikation kopplas ihop med att personalen 

stöttar och hjälper barnen för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande.  

5.2 Förskollärarnas yrkeskompetens 

I resultatavsnittet beskrivs det att några förskollärare stöttar barnen i deras eget 

skapande men att de också uppmuntrar barnen till att ta hjälp av en kamrat och att de 

kan hjälpa varandra. I och med detta kan det ses som att förskollärarna stöttar barnen 

till att själva kunna uppnå något som kan vara svårt. Samt att barnen hjälper varandra 

att uppnå förståelse eller kunskaper. Detta skulle kunna förstås utifrån den proximala 

utvecklingszonen då det ena barnet agerar som mer kunnig och hjälper den andra klara 

av något den tidigare inte gjort (Säljö, 2000). Alltså genom att barnen samt de vuxna 

agerar som stöd och hjälper en individ som inte förstår eller kan en specifik sak får 



22 
 

 
 

denna individ hjälp att klara av eller uppnå något som han eller hon inte kunnat förut 

(Säljö, 2000). När förskollärarna stöttar barnen i aktiviteter kan det även tolkas som 

att fokus på kommunikation och samspel finns. Detta då de vuxna kommunicerar för 

att hjälpa och stötta barnen samt att ett samspel sker då de tillsammans utför något 

vilket utifrån det sociokulturella perspektivet ses som kommunikativa processer (Säljö, 

2014). Barnen kan tänkas behöva ställa frågor och få svar, vilket kräver en verbal 

kommunikation och ett tydligt samspel. När barn behöver hjälp och ställer frågor, kan 

en mer kunnig kompis eller vuxen finnas där genom kommunikation och samspel och 

ge en hjälpande hand, vilket kan kopplas ihop med den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen är uppbyggt på ett samspel och en gemenskap. En 

individ behöver ta hjälp av en annan individ som är mer kompetent för att klara av en 

uppgift (Strandberg, 2014). När förskollärarna beskriver hur de stöttar barnen i 

aktiviteter synliggörs vikten av kommunikation och samspel. Även barnen som hjälper 

varandra behöver samspela och kommunicera för att förstå varandra och för att 

möjliggöra att barnet som behöver hjälp ska lära sig. Inom det sociokulturella 

perspektivet är samspel och kommunikation avgörande för att möjliggöra att 

människor tar till sig kunskaper från varandra. Genom att barnen då får ta del av hur 

andra uppfattar omvärlden kan barn utveckla en förståelse och kunskap kring deras 

egna intressen (Säljö, 2000). I resultatet beskriver förskollärarna att det är viktigt att 

vara lyhörd och lyssna in barnen då det är grunden till den utbildning och undervisning 

som ska ske. Det samspel som sker mellan barnen och förskollärarna kräver en 

kommunikation för att skapa förståelse kring barnens upplevelsevärld. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan det förstås som att förskollärarna betonar och belyser 

vikten av kommunikation och samspel vilken i sin tur är kommunikativa processer 

(Säljö, 2014). 

5.3 Förskollärarnas arbetssätt 

I resultatet blir det synligt att förskollärarna arbetar med miljöerna på avdelningarna 

för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande. Några av förskollärarna beskriver 

att de skapar miljöer som är tillåtande på så vis att barnen kan känna sig trygga där 

samt att de kan samspela med miljön. En förskollärare beskriver att de skapar en 

tillåtande miljö på så vis att barnen, som är yngre, ska kunna nå allt material och på så 

vis själva ta beslut om vad de vill göra och vilket material de vill använda. Detta för att 

kunna få inflytande i sin dag på förskolan. Förskollärarna och personalen stöttar 

barnens lärande genom att skapa lärandemiljöer som är tillåtande där barnen kan 

påverka sitt eget lärande men som även stödjer samspel och kommunikation. Detta 

kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet där delaktighet och inflytande blir 

möjligt genom kommunikation och samspel (Säljö, 2000). Samspel sker mellan barnet 

och miljön men också mellan barn och vuxen i miljön. Genom att miljön är utformad 

för att inkludera alla barns delaktighet och inflytande kan barn ta egna initiativ till 

kommunikation och samspel med andra barn men också med vuxna vilket innefattar 

kommunikativa processer (Säljö, 2014). Det framkommer i resultatet att projektarbete 

används som metod i undervisningen. Detta kan ses utifrån det sociokulturella 
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perspektivet på så vis att de samspelar och kommunicerar i projektarbetet för att 

uppnå utveckling och lärande genom att samarbeta. Några förskollärare lyfte att 

projektarbetet utgår ifrån barnen och deras tankar och idéer. När de arbetar i ett 

projektarbete behöver förskollärarna samtala, diskutera och planera tillsammans med 

barnen och då behövs ett samspel. Detta kan tolkas som begreppet samspel vilket Säljö 

(2000) skriver om inom det sociokulturella perspektivet då förskollärarna och barnen 

samarbetar och kommunicerar för att uppnå lärande i projektarbetet. I ett 

projektarbete kan lärplattan och applikationer förstås som olika verktyg att arbeta med 

för att involvera barnen i arbetet och på så vis bli delaktiga och få inflytande. Inom det 

sociokulturella perspektivet kan dessa verktyg ses som artefakter eftersom det beskrivs 

att artefakter kan vara informations- och kommunikationsverktyg (Säljö, 2000). 

Förskollärarna kommunicerar med barnen för att ta reda på vad det är barnen är 

intresserade av och vad de vill göra i projektarbetet. Genom att göra detta 

kommunicerar parterna med varandra samt samspelar för att tillsammans utveckla 

arbetets gång.  

I resultatavsnittet beskriver några förskollärare ett reflekterande arbetssätt för att 

skapa delaktighet och inflytande för barnen. De framhävde att de har reflektion dels i 

arbetslaget dels med barnen för att förskollärarna ska kunna möjliggöra för att barnen 

ska kunna uttrycka sina egna tankar och idéer om undervisningen. Genom det 

reflekterande arbetssättet kommunicerar de involverade med varandra. De vuxna 

kommunicerar sinsemellan, barnen kommunicerar med de vuxna och barnen 

kommunicerar med varandra. Detta går att förstås utifrån det sociokulturella 

perspektivet där kommunikation är en faktor för att möjliggöra just delaktighet och 

inflytande som sedan förstås som kommunikativa processer (Säljö, 2014). I 

kommunikationen kan barnen tydliggöra vad de vill arbeta med i förskolan. 

6. Diskussion 
 

I det här kapitlet redovisas avsnittet 6.1. som är studiens resultatdiskussion där vi 

diskuterar resultatet i förhållande till tidigare forskning. I avsnitt 6.2 redovisas vår 

metoddiskussion där vi diskuterar tillvägagångssättet och utgången av metoden vi 

använt oss av. I avsnitt 6.3 lyfter vi studiens relevans för vår framtida yrkesroll och i 

avsnitt 6.4 framhäver vi våra tankar kring framtida forskning inom barns delaktighet 

och inflytande. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Förskollärarnas resonemang om barns delaktighet och 

inflytande 

I och med att syftet med denna studie är att undersöka vad barns delaktighet och 

inflytande på förskolan innebär samt hur förskollärare beskriver arbetet med att stödja 

barns delaktighet och inflytande i förskolan görs det tydligt att barn har rätt till 
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inflytande av flera olika skäl. Det framhävs bland annat att inflytande betonas som en 

mänsklig rättighet samt att inflytande kan vara en förutsättning för barns lärande 

(Emilsson, 2007). Detta kan kopplas ihop med att några förskollärare beskrivit att barn 

har rätt till att vara med och påverka samt forma deras utbildning genom att vara 

delaktiga och få inflytande i arbetet. Förskollärarna beskriver ordet inflytande genom 

att lyfta betydelsen av att vara med och påverka det som sker i olika sammanhang. 

Förskollärarna förklarar att förskolans arbete ska utgå från barnens tankar, intressen 

och idéer samt att miljön ska vara tillåtande och uppmuntra till delaktighet och 

inflytande. Melin (2013) lyfter att barns inflytande handlar om personalens syn på 

barns kunskaper och kompetenser samt att personalen ger barn möjligheter till 

inflytande utifrån detta (Melin, 2013). Genom detta kan det ses som att personalen 

utgår ifrån barns tankar och idéer. Miljön är en viktig aspekt för att förutsätta för barns 

inflytande genom att personalen kan skapa utrymme för barns fria aktiviteter och 

också för planerade aktiviteter (Ungerberg, 2019). Personalen på förskolan behöver 

vara lyhörda för barns uttryck samt skapa miljöer utifrån barnen för att ge barnen 

förutsättningar för inflytande (Ungerberg, 2019). Det är viktigt att personalen ger 

barnen förutsättningar för att vara delaktiga och få inflytande i arbetet på förskolan då 

det står i Lpfö 18 att arbetet i verksamheten ska grunda sig i barnens tankar och 

intressen samt att förskolans miljö ska utmana och inspirera barnen att utvidga sina 

intressen och förmågor (Skolverket, 2018). Genom att de utgår från barnen kan barnen 

således vara med och påverka hur miljön ska utformas samt hur arbetet ska utvecklas 

och genom det ges möjlighet till inflytande i utbildningen.  

Genom att barn är aktiva i sin egen lärprocess får de möjlighet till utveckling och 

lärande vilket innebär att deras delaktighet är en viktig aspekt i undervisningen 

(Theobald et al. 2011). Detta betonas i resultatet då förskollärarna beskriver att    

delaktighet kan bidra till att barn visar en känsla av tillhörighet genom att exempelvis 

delta i det som händer runt dem (Sandberg & Eriksson, 2010). Begreppet delaktighet 

innebär att vara med och delta framhäver samtliga förskollärare i resultatavsnittet. 

Några förskollärare belyser även att de låter barnen få vara delaktiga i olika beslut som 

tas i undervisningen. De får ta beslut i olika demokratiska former som att rösta och få 

olika valmöjligheter i arbetet. I den tidigare forskningen beskrivs det även att barn ska 

få vara medforskare och projektledare i sina liv, inte bara deltaga, då barn är 

kompetenta med en förmåga att delta och påverka beslut (Theobald, Ailwood & Danby, 

2011; Bath, 2012). Vi tänker att delaktighet är av betydelse i förskolan på så vis att det 

är genom delaktighet barn kan få delta, uttrycka sina tankar, erfarenheter och viljor 

samt vara med och påverka och få inflytande i utbildningen. Delaktighet möjliggör 

alltså inflytande, vilket alla barn i förskolan ska ha rätt till enligt Lpfö 18 (Skolverket, 

2018). 

En av förskollärarna beskriver i resultatet att det är svårt att avgöra om alla barn får 

delaktighet och inflytande i arbetet. Förskolläraren förklarar att barnen deltar och får 

påverka på olika sätt men att det är inom personalens ramar de får göra det. Detta kan 

tolkas som att barnen inte får det inflytandet de har rätt till. Detta är även något som 

framhävs i inledningen där det uttrycks att barns deltagande ibland sker på de vuxnas 
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villkor vilket kan leda till att barn endast deltar men inte ges möjligheter till inflytande 

i förskolans arbete (Johannesen & Sandvik, 2008). Delaktighet kan ibland ses som 

något som sker av rutin istället för att medvetet möjliggöra barns delaktighet för att i 

sin tur ge förutsättningar för barns inflytande (Melin, 2013). I sådana fall kan 

delaktigheten ses som något negativt och kan medföra att barns inflytande hämmas då 

de inte är delaktiga på sina egna villkor. Personalen organiserar för material, rum och 

tid men det sätter gränser för barns delaktighet och inflytande i deras vardag om 

delaktigheten och inflytandet endast sker på de vuxnas villkor samt (Melin, 2013). 

Även Thörner (2017) menar att barns delaktighet och inflytande är begränsat i 

undervisningen på förskolan då personalen styr arbetet och att barnens röster kan 

hamna i skymundan. 

 

I resultatet beskriver några förskollärare att hela förskolans utbildning ska utgå från 

barnens intressen och behov. Detta för att förutsätta att barnen ska få delaktighet och 

inflytande i undervisningen och utbildningen på förskolan. Barn ska få möjlighet att 

påverka, ta egna initiativ och få vara med i beslut som tas som rör deras egna liv samt 

att de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper, utforska och delta i det som erbjuds 

dem (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015b). Alla barn har rätt att känna sig delaktiga 

och ha inflytande i förskolans undervisning då detta bland annat är något som står i 

Lpfö 18 då det framhävs att barn har rätt till delaktighet och inflytande samt att deras 

intresse och behov ska ligga till grund för utbildningen (Skolverket 2018). Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2016) beskriver att personalen på förskolan själva behöver 

ha den rätta kunskapen inom målområdet för att kunna utveckla kunskap inom barns 

inflytande. Personalen på förskolan behöver ha kunskap om hur de kan planera, 

genomföra, dokumentera, utvärdera och analysera förskolans arbete (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016) Att utgå från läroplanen och dess strävansmål är något 

personalen på förskolan hela tiden bör göra i förskolans utbildning. Det kan tolkas som 

att det är viktigt att alla på avdelningen ska kunna planera, dokumentera, utvärdera 

och analysera för att förskolans undervisning ska bli lärorik samt att barnens egna 

intressen och behov ligger som grund för arbetet. 

6.1.2 Förskollärarnas arbete för att stödja barns delaktighet och 

inflytande 

Genom att förskollärarna har ett gott bemötande gentemot barnen, samt att de 

möjliggör och skapar förutsättningar för inflytande i förskolans undervisning, kan 

barnen således få ett reellt inflytande (Arnér, 2009; Pihlgren, 2017). Arnér (2009) 

framhäver även att barns rätt till inflytande är en del av förskollärarnas uppdrag. Det 

framkommer i resultatet att förskollärarna ser deras förhållningssätt som en viktig del 

i barns delaktighet och inflytande och att personalen ska ge möjligheter samt 

uppmuntra barnen till att uttrycka sina tankar och behov. Melin (2013) skriver att 

förskollärarens roll har en stor betydelse i förskolans organisation och att 

förskollärarens handlingar kan bidra till barns inflytande i förskolan. Genom 

kommunikation kan förskolläraren skapa en trygg och tillitsfull barngrupp med en bra 

sammanhållning och ett effektivt samarbete vilket i sin tur kan möjliggöra delaktighet 
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och inflytande (Melin, 2013). Barnperspektiv är det perspektiv vuxna intar när de 

försöker förstå barns intentioner och erfarenheter bland annat. Barns perspektiv 

beskrivs istället som ett perspektiv utifrån barnet för att beskriva sina egna 

uppfattningar och erfarenheter (Åkerström Kördel & Brunnberg, 2017). Det kan tolkas 

som att ett barnperspektiv intas av förskollärarna när de använder sig av ett 

reflekterande arbetssätt. Några förskollärare framför att de är lyhörda för barns 

intressen och tankar och på så vis kan det ses som att de försöker ta till sig barns 

perspektiv. Theobald et al. (2011) framhäver att barns uttryck och barns perspektiv är 

viktiga faktorer för barns delaktighet och inflytande. I och med detta ska barns tankar, 

synpunkter och idéer ligga till grund för arbetet i förskolan för att möjliggöra barns 

delaktighet och inflytande (Theobald, Ailwood & Danby, 2011). Att ta till sig barns 

perspektiv samt kunna inta ett barnperspektiv är väsentligt när det kommer till att ge 

barn inflytande och delaktighet i förskolan eftersom Lpfö 18 hänvisar till att barnens 

tankar och behov ska ligga till grund för arbetet i förskolan (Skolverket, 2018). För att 

möjliggöra inflytande och delaktighet för barnen behöver personalen således förstå 

barns tankar och agendor samt vad de ser som meningsfullt i förskolan. Johansson och 

Sandberg (2010) belyser att personalen behöver kunna inta barns perspektiv samt 

involvera barns deltagande i pedagogiska arbetsprocesser genom att använda sig av 

barnens upplevelser och förståelser. Detta resulterar i att barnen blir delaktiga samt 

får inflytande i arbetet på förskolan (Johansson & Sandberg, 2010). I och med att några 

förskollärare beskrev betydelsen av att vara lyhörda för barns uttryck och viljor och se 

barns perspektiv i arbetet kan det ses som att förskollärarna försöker inta ett 

barnperspektiv. 

 

Förskolepersonalen behöver ständigt utveckla sin barnsyn och sina kunskaper när det 

kommer till barns kompetenser och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015d; 

Johansson & Sandberg, 2010). Ungerberg (2019) upplyser att barn är kompetenta och 

att de redan som unga har en förmåga till självständighet och ansvarstagande 

(Ungerberg, 2019). Detta kan kopplas till det förskollärarna i denna studie beskriver 

att personalen behöver vara lyhörda när det gäller barnens intressen och behov och för 

att de ska kunna göra detta behöver de lyssna på barnens röster och synliggöra och 

reflektera kring det och utbildningen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015d). Elfström 

Pettersson (2017) skriver att god kvalitet i förskolan är när det sker interaktioner 

mellan barn och personal genom exempelvis pedagogiska dokumentationer. När barn 

får vara delaktiga och får inflytande i arbetet som görs på förskolan blir arbetet 

kvalitativt då barnens röster framhävs (Elfström Pettersson, 2017). Några förskollärare 

beskriver att arbetslaget behöver pröva olika arbetssätt för att se vilket sätt som gynnar 

barngruppen bäst och hur de kan involvera barnen bäst. Ett arbetssätt som nämndes 

var att arbeta med projektarbete och involvera barnen i dokumentationer som görs för 

att möjliggöra att barn får ta det av utvecklingsarbetet i förskolan. Andra aspekter som 

omfattar kvalitet i förskolan är bland annat god omsorg, ett gott lärande och barns 

inflytande och delaktighet (Pihlgren, 2017). Utifrån detta kan det ses som att det är 

viktigt att ha barns agendor i åtanke när det kommer till arbetet på förskolan för att 

förutsätta att barn får möjlighet till delaktighet och inflytande, då det står i Lpfö 18 att 
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barnen ska bli uppmuntrade till att uttrycka sina tankar och uppfattningar och att 

förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen ska få möjlighet till det. Genom att 

barnen får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra egna val kan barnen bli 

delaktiga samt få inflytande över utbildningen (Skolverket, 2018). Johansson och 

Sandberg (2010) lyfter att projektarbete är en metod att använda i förskolans 

undervisning för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande i undervisningen. 

Genom denna metod kan personalen framhäva barnens intressen hemifrån och låta 

dessa framträda i undervisningen vilket i sin tur kan göra att de andra barnen i 

barngruppen blir medforskare i arbetet (Johansson & Sandberg, 2010) Resultatet visar 

att några förskollärare låter barnen få styra projektarbetets gång genom att ge förslag 

och exempelvis rösta vilket synliggjordes då flera av förskollärarna förklarade att de 

arbetar med projekt samt att de använder sig av röstning i olika aktiviteter och andra 

sammanhang. Det barnen finner intressant avgör hur arbetet utvecklas vidare. Detta 

kan i sin tur tänkas påverka barnens möjligheter till inflytande och delaktighet dels på 

grund av att Barnkonventionen blir lag 2020 och dels att det kommit en ny läroplan 

där barns möjligheter till reellt inflytande förstärkts. Barn har rätt att få påverka sin 

utbildning på förskolan och därför är barns delaktighet och inflytande en stor del av 

arbetet på förskolan. Johansson och Sandberg (2010) beskriver att lärande och 

deltagande är tydligt relaterade till varandra. Det framhävs även i Lpfö 18 där det står 

att det behövs kunskap om barns delaktighet samt inflytande över och intresse för de 

olika målområdena för att kunna stödja barn i deras lärande (Skolverket, 2018). Om 

arbetslaget inte involverar barnen i beslut som tas blir barns delaktighet begränsat 

(Theobald, Ailwood & Danby, 2011). Några av förskollärarna beskrev att barn ofta är 

delaktiga men att de inte alltid är medvetna om att de är delaktiga och får påverka 

arbetet. Melin (2013) belyser att vuxna kan ha en helt annan bild om vad de vill att 

barnen ska vilja arbeta med och detta kan bli problematiskt då barnens 

meningsskapande kan hämmas om de arbetar med något de inte finner något intresse 

i. Barn kan ha en annan uppfattning än vuxna om vad som är bra för dem (Melin, 

2013). Det kan ses som viktigt att de vuxna på förskolan hela tiden ser till barnens egna 

tankar och idéer istället för att själva avgöra vad som tros vara barns bästa. Det handlar 

om att vara medveten om de ojämna maktrelationerna mellan barn och vuxna och 

arbeta för att ge barn inflytande och uppmärksamma deras intressen, vilket lyfts i 

tidigare forskning (Palaiologou, 2014). En förskollärare beskriver att barn inte endast 

ska behöva lyssna och göra det som personalen uttrycker utan att de själva har 

inverkan på arbetet och kan ta egna beslut i arbetet. Thörner (2017) tillägger att 

personalen inte kan bortse från det barnen finner intressant eftersom de har rätt till 

delaktighet och att påverka sitt eget lärande samt innehåll i förskolan (Thörner, 2017).  

6.2 Slutsats 

Slutsatsen är att delaktighet betyder att vara en del av ett sammanhang och att 

inflytande menas med att få vara med och påverka. Förskollärare kan förutsätta barns 

delaktighet och inflytande genom deras egna förhållningssätt samt arbetssätt. Det är 

av betydelse att förskollärarna visar en medvetenhet kring vad delaktighet och 
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inflytande innebär genom deras eget förhållningssätt gentemot barnen som att 

exempelvis vara lyhörda för barnens intressen och behov. En annan faktor som spelar 

in i barns delaktighet och inflytande är att personalen på avdelningen ger barnen 

möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet på förskolan. De kan använda sig av 

olika arbetssätt som att exempelvis arbeta med projekt, reflektera tillsammans med 

barnen samt arbeta med demokrati och olika demokratiska former som att rösta eller 

få valmöjligheter i aktiviteter samt i vardagen.  

6.3 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för studien och detta möjliggjorde att 

vi kunde få spontana tankar från förskollärarna samt att deras sanning kring området 

framhävdes. Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa följdfrågor om vi 

kände att svaret behövde utvecklas vidare eller om det var något i svaren vi ej förstod. 

Vi valde även att inte ställa bakgrundsfrågor som ålder, kön eller liknande då detta ej 

ansågs vara relevant till studiens syfte och frågeställningar. Vi valde istället att 

inkludera bakgrundsfrågor angående intervjupersonernas arbetslivserfarenhet som 

förskollärare samt ålder på barngruppen de arbetar med då detta ansågs vara relevant 

när det kommer till barns delaktighet och inflytande. Dels kan det vara skillnad på att 

vara färdigutbildad förskollärare för många år sedan jämfört med idag, dels kan barns 

ålder spela roll i vissa fall när det kommer till barns delaktighet och inflytande. Vi 

tänkte att det var intressant att se om detta kunde speglas i intervjusvaren. 

 

Något vi reflekterat över som vi kunde gjort annorlunda var att inkludera observationer 

i studien. Genom att observera förskollärarna kan det synliggöras hur förskollärarna 

arbetar med barns delaktighet och även hur barnen får ta del av och påverka arbetet. 

Då hade vi kunnat avgöra om det stämmer överens med vad förskollärarna uttrycker i 

intervjuerna att de gör. I observationer hade vi också kunnat se situationen utifrån 

barnens perspektiv och höra vad barnen uttrycker samt hur de agerar i olika 

lärsituationer. 

 

Denna studie upplever vi som trovärdig på så sätt att vi har använt tillförlitliga metoder 

för datainsamling och databearbetning bland annat. Vi har tagit kontakt med 

yrkesverksamma inom olika förskoleverksamheter för att komma ut och genomföra 

intervjuer. Genom att studera flera olika förskolor och förskollärare får vi ett brett urval 

samt får olika beskrivningar och tankar kring vårt valda ämne. Intervjufrågorna 

utformades utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor för att förutsätta att 

forskningsfrågorna kunde svaras på under intervjuernas gång. Intervjuerna spelades 

in vilket gjorde att båda i studiegruppen kunde tolka materialet och förutsätta att det 

tolkas på rätt sätt. Resultatet utgick endast utifrån förskollärarnas egna tolkningar och 

beskrivningar kring barns delaktighet och inflytande, som nämnts innan, och har inte 

påverkats av våra egna personliga värderingar kring det valda ämnet. 
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6.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll 

Med tanke på vår framtida yrkesroll som förskollärare har denna studie stor relevans i 

och med att den betonar betydelsen av barns delaktighet och inflytande i förskolan. 

Detta är av betydelse eftersom det finns underlag i Lpfö 18 där det står att barn har rätt 

till delaktighet och inflytande samt att deras intressen, behov och tankar ska lägga 

grunden i arbetet på förskolan (Skolverket, 2018). Det är även av vikt då 

Barnkonventionen blir lag 2020 och att barns rätt att uttrycka sina åsikter betonas i 

den. Det är viktigt att alla på förskolan får ännu större insikt i betydelsen av att barn 

får vara medforskare i det som görs i utbildningen och att barns delaktighet och 

inflytande därför är ett ämne som berör oss och vår kommande yrkesroll. 

6.5 Framtida forskning 

Det finns mycket relevant forskning kring barns delaktighet och inflytande då detta för 

nuläget är ett aktuellt ämne inom förskolans värld. Barn har blivit en del av arbetet på 

förskolan istället för att endast vara lyssnare. Det som behöver studeras vidare kring 

de yngsta barnens delaktighet och inflytande i förskolan samt hur de kan bidra med 

sina tankar, erfarenheter och idéer i arbetet i förskolan istället för att endast bli 

delaktiga. Genom att inkludera observationer i framtida studier skulle barns 

perspektiv kring deras egen delaktighet och inflytande kunna synliggöras. Det var 

lättare att hitta forskning om barns delaktighet än barns inflytande och därför behövs 

det mer forskning kring hur barn får påverka arbetet på förskolan. Det behövs mer 

forskning om hur arbetslaget kan skapa förutsättningar för barns delaktighet och 

inflytande i förskolan och att arbetslaget tar hänsyn till Barnkonventionens artiklar 

kring barns rätt att uttrycka sig men även till läroplanens strävansmål som framhäver 

barns rätt till delaktighet och inflytande. 
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Bilaga 1 

Missivbrev   

Hej!  

Vi heter Alexandra och Sanna. Vi är studenter vid Märladalens högskola och vi läser 

den sjunde terminen på förskollärarprogrammet. Vi gör en studie som ligger till 

grund för vårt självständiga arbete angående barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

    Syftet med denna studie är att undersöka vad barns delaktighet och inflytande på 

förskolan innebär samt hur förskollärare ger förutsättningar för barns delaktighet 

och inflytande. För att undersöka detta så behöver vi göra intervjuer med åtta 

förskollärare om vilka möjligheter barn har till delaktighet och inflytande i förskolan. 

Vi vill därför fråga er om deltagande i intervjuerna för att få ta del av konkreta 

exempel från förskollärare. 

     Intervjuerna genomförs på er arbetsplats och enskilt. Detta för att det inte ska 

finnas någon risk för distraktion eller störande moment. Intervjun spelas in efter ert 

godkännande och beräknas ta cirka 30 minuter.  

     Vetenskapsrådet skriver om fyra olika krav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att vi som gör studien ska informera deltagarna om allt som kan påverka 

deltagarens vilja att delta i studien. Deltagaren kan när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Samtyckeskravet handlar om deltagarens samtycke till 

samverkan, deltagaren bestämmer om hur länge och på vilka villkor hen vill vara med 

i intervjun. Deltagaren kan avbryta sin medverkan utan några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet handlar om att informationen som kommer fram under 

intervjun inte får spridas vidare till någon som inte är med forskningsgruppen. 

Enskild kan ej härröras utifrån vår data. Vi ändrar namn, förskola och stad för att 

utlova konfidentialitet utifrån intervjuerna. Vi undviker även att använda kön, ålder 

eller annat som kan vara unikt i urvalet. Nyttjandekravet handlar om att insamlande 

uppgifter endast ska användas i forskningssammanhang, som exempelvis som ett 

underlag i examensarbete. Denna studie kommer att publiceras på Diva. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss:    

Alexandra: asn16010@student.mdh.se  

Sanna: sem16001@student.mdh.se  

Handledare: Martina Norling: martina.norling@mdh.se 

 

Tack för din medverkan!   

Med vänlig hälsning,  

Alexandra Svahn och Sanna Edholm 

Förskollärarprogrammet 

Mälardalens högskola 

mailto:asn16010@student.mdh.se
mailto:sem16001@student.mdh.se


 
 

 
 

 

Bilaga 2 

 
Bakgrundsfrågor och intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Vilka åldrar har barnen på avdelningen du arbetar på? 

 

 

Intervjufrågor:  
 

1.Hur tänker du om begreppet delaktighet?  

2.Hur tänker du om begreppet inflytande? 

3.Vad har barns delaktighet och inflytande för betydelse för dig i din undervisning?  

4. Hur tänker du om betydelsen av barns delaktighet och inflytande i utbildningen? 

5. Hur arbetar du och dina kollegor med barns delaktighet? 

6. Hur skapar ni förutsättningar för att barnen ska få inflytande i utbildningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


