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Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och 
delaktighet i förskolans planering av aktiviteter. Vi utgick från en kvalitativ 
forskningsstrategi och metoden vi använde oss av var semistrukturerade intervjuer. I 
studien har åtta förskollärare vid fyra olika förskolor intervjuats. Resultatet visar att 
förskollärarna tycker att det är viktigt att barn är delaktiga och har inflytande i 
planeringen samt att de använder sig av olika arbetssätt och metoder för att 
möjliggöra detta. Det kan dels innebära att förskollärarna tar fasta på barnens 
intressen och planerar verksamheten efter dessa och dels att barn har inflytande 
inom områden som presenteras av förskollärarna. Resultatet visar vidare att 
förskollärarna anser det vara svårt att särskilja begreppen delaktighet och inflytande, 
men att de ändå visar på en skillnad i sina utsagor. Vår slutsats utifrån studien är att 
förskollärare ser barns delaktighet och inflytande som en viktig utgångspunkt i 
verksamheten samt att de strävar efter att låta barns intentioner forma innehållet. 
Dock menar förskollärarna i studien att de kan bli bättre på att involvera barnen i 
planeringen. 
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1. Inledning 
Barns förståelse för demokrati grundläggs redan i förskolan. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ge uttryck för sina tankar och åsikter, att 
få delta i olika former av beslutsfattande och möjlighet att påverka sin situation 
(Läroplanen för förskolan, Utbildningsdepartementet, 2010). Barn har rätt att 
uttrycka sig och bli respekterade för sina uppfattningar och detta problematiseras av 
Arnér och Tellgren (2006) som visar på att barn även har rätt att vara medvetna om 
denna rättighet.  

De senaste åren har det forskats mer kring barns inflytande i förskolan än tidigare 
och resultaten visar dels att barns delaktighet och inflytande definieras olika av 
förskollärare och dels att det finns olika arbetssätt och metoder för att göra barn 
involverade i förskolans planering av verksamhet och aktiviteter (Westlund, 2011). 
Förskollärarna ansvarar för att barns behov samt det som barn visar intresse för 
ligger till grund för planeringen av verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Vi har sett att barns delaktighet och inflytande problematiserats i tidigare 
examensarbeten genom studier som visar förskollärares syn på detta, men ser ändå 
anledning att undersöka detta då den reviderade läroplanen för förskolan ställer 
högre krav på att förskollärare ger barnen inflytande i verksamheten än vad det gjorts 
tidigare. En ny riktlinje i läroplanen är att: 

Förskollärare ska ansvara för att alla barn får reellt inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll. (Utbildningsdepartementet, 2010, s.12)    

Med anledning av den nya formuleringen i läroplanen finner vi det relevant att 
studera hur förskollärare ser på sitt uppdrag med att stärka barns delaktighet och 
inflytande i förskolan, efter att de arbetat en tid med den reviderade läroplanen. Från 
att tidigare haft uppdraget att ge barn möjlighet att kunna påverka verksamhetens 
innehåll och arbetssätt efter sin enskilda förmåga har nu uppdraget förändrats till att 
varje förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett verkligt inflytande. 

Vi vill genom denna undersökning lyfta möjligheter och svårigheter i arbetet med 
delaktighet och inflytande i förskolan. Detta tror vi oss kunna ha nytta av i vår 
framtida yrkesprofession och vår förhoppning är att även verksamma förskollärare 
kan ha behållning av denna studie.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och 
delaktighet i förskolans planering av aktiviteter. 

1.2 Frågeställning 

Vilken syn har några förskollärare på barns inflytande och delaktighet i planering av 
aktiviteter på förskolan? 

Hur beskriver förskollärare arbetet med att involvera barn i förskolans planering? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Delaktighet och inflytande 

Barns inflytande i förskolan har tidigare inte haft samma forskningsfokus som 
elevinflytande i skolsammanhang. Begreppet inflytande används ofta likställt med 
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begreppet delaktighet (Arnér, 2009) och det finns många olika sätt att definiera de 
båda begreppen. Enligt Arnér (2009) och Arnér och Tellgren (2006) har delaktighet 
betydelsen av att barn deltar i något som redan är bestämt av förskolläraren. 
Inflytande handlar istället om att barn får möjlighet att reellt påverka sin tillvaro, 
vilket kan likställas med läroplanen för förskolans uttryck angående barns inflytande 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Pramling Samulesson och Sheridan (2003) 
menar att när barn upplever att förskollärare intresserar sig för och tar tillvara på 
deras intressen och intentioner på ett respektfullt sätt innebär det att barnen har 
inflytande och är delaktiga. 
 
Begreppet delaktighet ligger nära demokrati vilket Dolk (2013) menar vara ett mer 
övergripande begrepp. Hon menar att delaktighet innebär att ha möjlighet att aktivt 
vara med att skapa de relationer och normer den pedagogiska verksamheten bygger 
på samt påverka dess ramar, vilket leder till inflytande. Bjervås (2003) beskriver 
begreppet delaktighet som en rättighet att få göra sig hörd och att omgivningen 
lyssnar. Hon menar att när barn upplever delaktighet bidrar det till att de känner sig 
kompetenta. Även Eriksson (2009) skriver om olika definitioner av begreppet 
delaktighet. Exempelvis kan det förstås som en känsla av tillhörighet eller att barn är 
aktiva i olika aktiviteter. Främst tolkas dock begreppet delaktighet som en möjlighet 
till inflytande, att vara med att bestämma samt ingå i olika beslutsfattanden, menar 
Eriksson. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skiljer på dimensionerna delaktighet som 
värde och delaktighet som pedagogik. De menar att delaktighet som värde handlar 
om etiska ställningstaganden och barns rätt att uttrycka sin mening, där barn är en 
del av ett sammanhang där deras tankar och förståelser är en viktig del. Delaktighet 
som pedagogik menar författarna ha en djupare innebörd då det även betyder att 
barns tankar och uttryck får en verklig mening då dessa skapar både form och 
innehåll i verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan kopplar begreppet 
delaktighet till barns perspektiv.   

2.2 Delaktighet och barns perspektiv 

En förutsättning för att kunna göra barn delaktiga och ge dem inflytande är att vuxna 
har en förmåga att närma sig barns sätt att se sin tillvaro och ta barns uttryck på 
allvar, det vill säga att närma sig barns perspektiv (Pramling Samulesson & Sheridan, 
2003; Arnér & Tellgren, 2006). Johansson (2003) och Arnér och Tellgren (2006) 
diskuterar barns perspektiv och definierar det som barns erfarenhetsvärld samt vad 
de önskar göra och ger uttryck för. Barns perspektiv kan beskrivas som att se genom 
barns ögon, till skillnad från barnperspektiv då vuxna utgår från vad de anser och 
tror vara det som barn intresserar sig för (Arnér & Tellgren, 2006). Det betyder att 
trots att barnen sätts i fokus blir det ändå de vuxnas synvinkel som framträder. 

Att inta barns perspektiv innebär att lyssna till barnet och tolka dess agerande utifrån 
kunskaper om barns utveckling och lärande samt medvetenhet om barns enskilda 
erfarenheter och förutsättningar (Arnér & Tellgren, 2006; Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2003). Åberg och Lenz Taguchi (2005) har en bild av att vuxna är mer 
angelägna att förmedla saker till barn än att lyssna på deras tankar och är övertygade 
om att förskollärare måste lyssna mer aktivt för att kunna skapa en förskola 
uppbyggd på ett demokratiskt förhållningssätt. Den enda vägen att gå är att lyssna 
medvetet på barnen och vara genuint nyfiken på vad de gör och tänker i vardagen. 
Genom att ta tillvara på barns tankar och intressen kan förskollärare ge barn 
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möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin situation på förskolan. För att 
kunna se, lyssna på och förstå barns intentioner krävs även att barn får möjlighet att 
förmedla sina tankar, upplevelser och erfarenheter genom många olika 
uttrycksformer (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003). Barn är olika individer 
och inte en homogen grupp med samma intressen och behov, därför är det av stor 
vikt att se varje barn utifrån den person de är.  
 
Fenomenet att inta barns perspektiv är en relativt ny företeelse (Emilsson, 2003). 
Förskollärare som är intresserade och engagerade av barns livsvärldar och som är 
delaktiga i dessa har lättare att ta del av och närma sig barns perspektiv. För att barns 
inflytande ska kunna hållas levande krävs det att förskollärare hela tiden reflekterar 
över relationen mellan barnperspektiv och barns perspektiv och fundera över vilket 
av dem som genomsyrar verksamheten (Arnér och Tellgren, 2006). Det är dessutom 
viktigt att reflektera över grundläggande frågor som barnsyn och kunskapssyn för att 
kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget, då det underlättar det 
pedagogiska arbetet att vara samstämda (Dolk, 2013).  
 

2.3 Ett bejakande förhållningssätt  
För att barn ska få möjlighet till inflytande och delaktighet är förskollärares 
förhållningssätt av betydelse (Westlund, 2011). Det viktigaste behöver dock inte vara 
vad förskollärare gör utan kan lika gärna handla om hur det görs. Arnér (2009) 
menar att det inte bara är förskollärares förhållningssätt som påverkar möjligheterna 
till barns inflytande i förskolan, utan även barns egna intentioner. Detta är något som 
framkommit i Westlunds (2011) undersökning då flera av situationerna barnen hade 
möjlighet att påverka uppkom av något barnen tagit initiativ till. 
  
Barns egna initiativ kan dock ge upphov till oro hos förskollärare, då de kan uppleva 
att det blir rörigt och att de inte har grepp om situationen då de utgår från ett 
bejakande förhållningssätt, där barns intressen får styra (Arnér, 2009). Det händer 
då att förskollärare istället säger nej för att slippa hamna i vad de anser vara kaos. 
Detta blir ett hinder för barns kreativitet då de ständigt styrs av de vuxna. Arnér 
menar att allt i förskolans verksamhet inte kan vara förutbestämt utan att det måste 
finnas utrymme för spontanitet, där barn kan få pröva sig fram och fatta egna beslut. 
 
Westlund (2011) har kommit fram till att vissa metoder, som ger barn möjlighet till 
delaktighet och inflytande, även används för att styra barnen. Genom att fråga barn 
vad de vill göra kan de ledas bort från den pågående aktiviteten vilket kan ses som en 
dold styrning av förskolläraren, då denne kan påverka barnet till att göra som den 
vuxne vill. Westlund menar att detta är ett sätt att styra utan att vara auktoritär. 
Styrning kan även användas för att skapa möjligheter till ökad frihet för barn (Dolk, 
2013). Om förskollärare begränsar antalet val av aktiviteter för barn, och medvetet 
presenterar ett fåtal alternativ, kan det bidra till att barn får pröva på nya saker som 
de inte tidigare varit medvetna om. I förlängningen antas detta leda till att utöka 
barns möjligheter till frihet. Att presentera olika val av aktiviteter och därmed 
tydliggöra vilka möjligheter som finns är ett sätt att stötta barn till att göra medvetna 
val, menar Westlund (2011). Dolk (2013) problematiserar detta vidare och frågar sig 
varför inte förskollärare delar in barn i olika gruppkonstellationer så att alla barn får 
pröva på olika aktiviteter. Hon tror att en anledning kan vara att lärare inte vill 
uppfattas som auktoritära vilket kan anses strida mot barns rätt till delaktighet och 
inflytande.  
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2.3.1 Barnsyn 

Förskollärares förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar har betydelse för den 
pedagogiska verksamheten. Förhållningssättet är starkt påverkat av den egna 
barnsynen och Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att alla har, medvetet eller 
omedvetet, en syn på barn och de frågar sig vad som händer om förskollärare inte har 
någon klar bild av sin egen barnsyn. Därför är det viktigt att reflektera över sina 
föreställningar för att bli medveten över sitt sätt att se på barn och hur det i sin tur 
påverkar det egna förhållningssättet (Bjervås, 2003; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
Barnsynen är beroende av grundläggande värderingar och hänger samman med 
kunskapssynen, det vill säga vilka föreställningar som finns på lärande (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). Reflektion kring detta kan hjälpa till att förstå sina egna tankar kring 
barns lärprocesser eftersom synen på barn och lärande är av betydelse för barns 
möjlighet till inflytande (Arnér, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). En föreställning 
på barn och lärande, som Åberg och Lenz Taguchi beskriver, är att barn är 
kompetenta och nyfikna med lust att lära.  
 
Ett barn som blir bemött som kompetent har stora möjligheter till delaktighet och 
inflytande i sitt eget lärande (Bjervås, 2003). Kompetenta barn möts ofta av 
medforskande pedagoger som ger dem stor frihet att ansvara för sitt eget lärande där 
lärarens roll främst är att organisera och tillhandahålla material samt vara ett stöd i 
processen (Eriksson, 2009). Arnér (2009) menar att när barn får större ansvar leder 
det till större frihet och självständighet som, i samspel med andra, skapar möjlighet 
till demokrati.  
 
Det finns andra sätt att se på barn, exempelvis då barn ses som ett tomt blad som ska 
fyllas med erfarenheter och kunskaper (Arnér, 2009; Dahlberg, Moss & Pence, 1999). 
Detta synsätt innebär enligt Arnér (2009) att barn anses oförmögna och 
inkompetenta och kan därför möjligtvis ses som en motsats till det kompetenta 
barnet. Utifrån en studie som Johansson (2003) skriver om visar sig tre andra sätt att 
se på barn. Det ena sättet är att se barn som medmänniskor, där förskollärare lyssnar 
in vad barn vill och försöker komma överrens med barn genom att kompromissa. Det 
andra sättet är att anse att vuxna vet bättre och innebär att det är vad förskolläraren 
tror och anser vara bra för barnet som går i första hand, ett så kallat barnperspektiv. 
Barn är irrationella är det tredje synsättet på barn och inom detta ses det ingen 
mening med att se till barns perspektiv då barns intentioner inte ses som rationella. 
 
Vad en förskollärare ser och uppfattar hos barn är beroende av vilket perspektiv 
denne utgår ifrån och Arnér och Tellgren (2006) visar på skillnaden mellan ett 
punktuellt och ett relationellt perspektiv. Ett punktuellt perspektiv innebär att se 
barn på ett visst sätt oberoende av vilken situation eller i vilket sammanhang de 
befinner sig (Arnér, 2009; Arnér & Tellgren, 2006; Emilsson, 2003). I ett relationellt 
perspektiv däremot ses barn som samspelande med sin omvärld och präglas därför av 
den rådande miljön samt interaktionssituationer. 
 
Tillsammans med barn- och kunskapssynen spelar synen på den pedagogiska miljön 
en viktig roll för bilden av det kompetenta barnet (Bjervås, 2003). Den pedagogiska 
miljön i verksamheten utformas och presenteras utifrån förskollärares syn på barns 
utveckling och lärande. I förskolans kontext skapas olika möjligheter och 
begränsningar för barn att utveckla sina förmågor och kompetenser. Miljön ger 
tecken om vilken tilltro det finns på barn och därför behöver de få vistas i intressanta 
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och varierande miljöer som ger dem känslan av att vara kompetenta och kapabla till 
att göra egna val. Genom att miljön är ordnad så att material inte behöver plockas 
fram och tillbaka, för exempelvis avbrott för måltider, får barn större utrymme att 
välja vad de vill göra och när de vill göra det (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
Förskollärare kan få större möjligheter att bejaka barns initiativ utan att dämpa 
kreativiteten genom avbrott för dagliga rutiner. 

2.4 Maktrelationen barn – vuxen 

Makt är något som alltid finns närvarande och är särskilt komplext i relationen 
mellan barn och vuxna (Johansson, 2003). Maktrelationen kan beskrivas som 
asymmetrisk då barn inte har samma vetskap om sina rättigheter (Dolk, 2013). Arnér 
och Tellgren (2006) menar att det är viktigt att diskutera gränsen mellan vuxnas och 
barns rätt eftersom barns rättigheter, trots att ämnet ofta problematiserats, 
fortfarande är svagare än vuxnas. Därför är det viktigt att pedagoger gör sig medvetna 
om den makt de har i barngruppen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
Vuxnas kontroll har betydelse för barns möjlighet till inflytande och möjlighet att 
påverka (Westlund, 2011). Barn har olika intresseområden och sysslar med olika 
aktiviteter under sin vardag på förskolan, men det är pedagogerna som väljer vad 
som ska utgöra fokus (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Ofta är det bara några av alla de 
aktiviteter barnen gör och intresserar sig för som lyfts fram av pedagogerna. Barn är 
aldrig helt fria från de vuxnas ramar, det är de vuxnas om har makten över vad barn 
kan och inte kan göra under tiden på förskolan (a.a). Det är alltid vuxnas rättigheter 
som föregår barnens som exempelvis när barn blir avbrutna av förskollärare i leken 
(Arnér och Tellgren, 2006). Westlund (2011) skriver även om maktrelationen barn 
emellan där barn ges möjlighet att välja fritt. Det är då viktigt att förskollärare är 
närvarande och uppmärksammar de maktrelaterade effekter som barnens fria val kan 
medföra.  
 
Dagsscheman och dagliga rutiner som måltider, vila och samlingar, skapar små 
möjligheter för barn att själva välja vad de vill göra (Eriksson, 2009; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). Det är förskollärarna som har makten att ge eller inte ge barnen 
delaktighet och inflytande över utformningen och innehållet i verksamheten (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Hur stor del av verksamheten som redan är planerad av 
förskollärare bidrar till hur stort utrymme barn har att göra egna val. Därför kan det 
vara väsentligt att ställa sig frågor om vad som är syftet med de olika aktiviteterna. 
Vad finns det för syfte med exempelvis fruktsamlingar? Barnen kanske kan ta frukten 
när de vill? De vuxna styr, men förhoppningen är att det sker med ansvar och 
medvetenhet om hur barnen alltid ska hamna i fokus. 

2.5 Planering 

Utformningen av miljön och planeringen av förskolans verksamhet ska grundas 
utifrån de behov och intressen som barnen själva uttrycker 
(Utbildningsdepartementet, 2010). När barn får vara med och planera sin egen 
verksamhet blir de mer motiverade, vilket i sin tur leder till en mer meningsfull 
tillvaro (Stensmo, 2008). Det är dessutom viktigt att reflektera kring verksamheten 
för att främja ett demokratiskt förhållningssätt som ger barn inflytande och gör dem 
delaktiga i planeringen (Bjervås, 2003; Åberg & Lenz Taguchi, 2011). De senare anser 
att förskollärare måste synliggöra begreppen i praktiken och vända och vrida på dem, 
för att kunna skapa sig en gemensam förståelse och därmed kunna omsätta dem i 
verksamheten.  
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Ett sätt att ge barn inflytande i planeringen är att förskollärare uppmärksammar 
barns initiativ och intressen och därifrån utvecklar innehållet (Arnér, 2009). 
Förskollärare som är lyhörda och beredda att anpassa och förändra planeringen 
skapar större möjligheter att ge utrymme för barns perspektiv. Det här kan liknas 
med vad Stensmo (2008) beskriver som interaktiv planering, och han menar att det 
är viktigt att vara flexibel för att kunna ta tillvara på barns nyfikenhet och på så vis ge 
dem inflytande i stunden. Westlund (2011) har sett i sin undersökning Pedagogers 
arbete med förskolebarns inflytande att barn har olika slags möjligheter att påverka 
inom ramen för det förskollärarna redan har planerat. Detta kan innebära att barn får 
välja böcker eller sånger till samlingen. Pedagogerna i Westlunds studie ger barn 
inflytande i planeringen av gemensamma aktiviteter vid speciella tillfällen och det 
visade sig också att i den fria leken hade barn stor valfrihet.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om ett förändringsarbete av den pedagogiska 
praktiken på en förskola där barn och pedagoger lyckades skapa en mer demokratisk 
verksamhet, med ett arbetssätt inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken. Förskolan 
förvandlade den gemensamma planeringstiden, som tidigare utgått från de vuxnas 
idéer, till reflektionstid med fokus på barnen vilket i förlängningen ledde till att de 
lyssnade mer på barnen och fick syn på hur mycket de faktiskt redan kunde istället 
för att som tidigare lägga fokus på att förmedla kunskaper till barnen.  
 
För att möjliggöra en verksamhet som överensstämmer med grundläggande 
demokratiska värderingar krävs det ständiga reflektioner så att inte barns delaktighet 
blir tomma ord utan verklighet (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ska arbetslaget kontinuerligt utvärdera och 
utveckla barns delaktighet och inflytande, deras möjligheter att påverka samt hur 
deras initiativ tas tillvara. Även barn och föräldrar ska göras delaktiga i utvärderingen 
av verksamheten.  
 
En förskola som bygger på demokrati och delaktighet betyder inte att alla alltid får 
som det vill, det måste naturligtvis finnas vissa gränser (Dolk, 2013; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2009). Däremot ska det finnas utrymme för olikheter och respekt för allas 
åsikter samt en tillåtelse att påverka verksamheten både som barn och vuxen (Dolk, 
2013). Får barn inte uttrycka sina åsikter har de heller ingen möjlighet att påverka sin 
situation, menar Åberg och Lenz Taguchi (2009). Förskollärare kan dock inte lämna 
hela ansvaret till barnen utan delaktighet handlar om att barnen tillsammans med de 
vuxna tar ansvar för planeringen av förskolans verksamhet.  

3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de val av metod vi gjort samt hur vi har gått 
tillväga för att samla in materialet. Dessutom kommer vi att motivera vårt urval samt 
beskriva hur materialet bearbetats och vilka metoder vi använt för att analysera detta. 
Vi kommer även att definiera de etiska ställningstaganden som gjorts. 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, vilket innebär att tolka och förstå det 
resultat som kommer fram på djupet. Vi har valt att intervjua åtta förskollärare på 
fyra förskolor i en liten kommun i mellansverige, för att få en bild av deras förståelse 
för begreppen delaktighet och inflytande samt hur de menar att de omsätter 
begreppen i den praktiska verksamheten. Vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer vilket innebär att vi haft färdiga frågor. Vi ställde frågorna i den ordning 
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som passade in i samtalet och ställde följdfrågor på dessa för att få ett så uttömmande 
svar som möjligt, samt för att försäkra oss om att vi förstått svaren på rätt sätt om vi 
varit osäkra. I en semistrukturerad intervju har informanten större möjlighet att 
utveckla svaren och vara mer nyanserad än i en strukturerad intervju (Denscombe, 
2009). Svaren i en semistrukturerad intervju är öppna och det är informantens 
tankar som utgör fokus. Bjørndal (2005) menar att semistrukturerade intervjuer är 
att föredra för att få fram en djupare förståelse inom ett visst område. Av den 
anledningen valde vi denna intervjutyp. Stukát (2005) menar dock att det finns en 
nackdel med att deltagarna får stort utrymme att utveckla sina svar då det kan det 
vara svårt att jämföra de olika svaren från de olika intervjuerna. Vi anser ändå att 
fördelarna väger över nackdelarna då det gav oss en djup förståelse för vad 
förskollärarna uttryckte.  

3.2 Urval 
Vi intervjuade åtta förskollärare som är verksamma på fyra olika förskolor. Dessa 
verksamheter har vi redan etablerade kontakter med och därför kändes det praktiskt 
att fråga förskollärarna på dessa om de ville ställa upp på intervjuerna. Detta kan ses 
som vad Denscombe (2009) kallar ett bekvämlighetsurval. Då vårt syfte med 
undersökningen var att synliggöra förskollärares tankar kring barns delaktighet och 
inflytande i planeringen, såg vi ingen anledning att välja någon speciell kategori av 
förskollärare utan det enda kravet vi hade var att de var utbildade förskollärare, 
verksamma i förskolan. 

Deltagarna har olika lång erfarenhet av yrket och har studerat vid olika lärosäten. Ett 
par av förskollärarna utbildade sig i början av 1980-talet och har lång erfarenhet av 
yrket, några gick sin utbildning på 1990-talet och några av deltagarna är relativt 
nyutexaminerade. Hälften av deltagarna har en utbildning som sträcker sig från 
förskolan till år 6 och den andra hälften har förskollärarutbildningar. 

3.3 Etiska ställningstaganden 
I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2002) förordar. De forskningsetiska principerna består utav fyra 
huvudkrav vilka är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet. 

Vi har beaktat informations- och samtyckeskravet genom att be om ett informerat 
samtycke. Vi informerade de deltagande förskollärarna om att detta är ett 
examensarbete, som är en del av vår lärarutbildning på Mälardalens högskola, och 
kommer att publiceras på DIVA. Vi talade om att deltagandet var frivilligt och de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan utan att det gav några negativa 
konsekvenser, att inga namn kommer att användas, samt att vi skulle göra 
ljudupptagningar under intervjuerna. Vi informerade dessutom om intervjuernas 
ungefärliga längd för att deltagarna skulle veta hur lång tid de behövde avsätta. I 
samband med att vi informerade deltagarna om allt som rörde intervjuerna så gav de 
också sitt samtycke om de ville delta eller inte.    

Vi har hanterat ljudupptagningar och transkriberingar med försiktighet, så att bara vi 
själva har haft tillgång till dessa. I vår undersökning har vi inte att använt några 
namn, inte heller fiktiva då vi inte ser det relevant för undersökningen. Vi har inte 
heller nämnt deltagarnas ålder eller vilken utbildning de har i samband med 
resultatpresentationen. För att inte deltagarna ska ha möjlighet att identifiera 
varandra i studien har vi inte använt typiska ord och uttryck vid citatanvändning. Det 



11 
 

material vi samlat in under intervjuerna har inte använts till något annat än vår 
studie, vilket vi även informerat deltagarna om. 

3.4 Datainsamling och databearbetning 
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, så kallade fältintervjuer 
(Stukát, 2005). Stukát menar att miljön har stor betydelse och ska vara trygg för båda 
parterna samt så ostörd som möjligt och därför valde vi att utföra intervjuerna på 
dessa platser då dessa är kända miljöer för deltagarna. Även Bjørndal (2005) anser 
att en lugn miljö är avgörande för kvalitén på informationen som framkommer och 
menar vidare att tidspress och andra störande faktorer, som exempelvis 
mobiltelefoner, bör förhindras. 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagningar som vi sedan transkriberat. 
Vi valde att spela in intervjuerna för att slippa föra anteckningar, då anteckningar kan 
styra informantens svar samt bidra till att vissa delar av intervjun väljs bort redan på 
plats. Denscombe (2009) menar att ljudupptagningar, då de används med 
försiktighet och hänsyn till deltagaren, är en fördelaktig metod eftersom det går att gå 
tillbaka och lyssna flera gånger. Denscombe menar även att ljudinspelningar i vissa 
fall kan vara hämmande, därför var vi noggranna med att se till att deltagarna kände 
sig bekväma med att bli inspelade. 

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom samtliga ljudupptagningar och 
transkriberade dessa för att skapa underlag för resultatsammanställningen. Bjørndal 
(2005) menar att transkribering gör intervjun tillgänglig igen och det blir möjligt att 
upptäcka sådant som inte upptäcktes under själva intervjutillfället. Både Bjørndal och 
Stukát (2005) menar att transkribering är mycket tidskrävande och därför valde vi att 
enskilt transkribera de intervjuer var och en utfört.  

Tillsammans jämförde och sammanställde vi resultatet av datainsamlingen genom att 
gå igenom materialet fråga för fråga och markera intressanta partier i marginalerna. 
Utifrån detta skapade vi teman genom att färgkoda för att sedan kunna skriva fram 
resultatpresentationen i löpande text. När vi analyserade resultatet försökte vi vara 
distanserade och fria från förutfattade meningar, vilket Denscombe (2009) menar 
vara viktigt för att inte låta de egna uppfattningarna påverka resultatet. Vid 
analysförfarandet färgkodade vi återigen materialet för att kunna koppla resultatet 
till tidigare forskning samt till våra egna resonemang. Det som styrde våra tankar när 
vi färgkodade var skillnader och likheter i informanternas svar samt i relation till det 
som presenterats i litteraturgenomgången. 

3.5 Studiens reliabilitet och validitet 
En undersöknings reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den är, menar Denscombe 
(2009). Validitet kan enligt Denscombe likställas med trovärdighet och handlar om i 
vilken utsträckning insamlad data är noggrann och precis.  

Vi är medvetna om att vår studie är relativt liten och därför inte kan visa vad 
förskollärare i allmänhet har för syn på barns delaktighet och inflytande i 
planeringen, utan enbart vad just dessa deltagare uttrycker vid detta tillfälle. 
Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer är vi medvetna om att 
resultatet skulle kunna se annorlunda ut beroende av sociala inramningar. 
Deltagarna hade kanske svarat på annat sätt vid en annan tidpunkt eller beroende på 
vårt sätt att ställa frågorna. Utifrån de data vi fått fram genom intervjuerna har vi 
varit noggranna och försökt göra rättvisa tolkningar av deltagarnas utsagor, för att 
studien ska bli så tillförlitlig som möjligt. 
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4. Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av resultatet som framkommit genom våra 
intervjuer med de åtta förskollärarna som deltagit i studien.   

4.1 Resultatpresentation 

4.1.1 Förskollärares definitioner av begreppen delaktighet och inflytande 
Delaktighet definieras på olika sätt, men de allra flesta förskollärare i studien anser 
att begreppet handlar om att få vara med i någonting, att vara en del av 
verksamheten. Det kan innebära att barnen på förskolan deltar i aktiviteter som är 
förutbestämda och planerade av vuxna. En av förskollärarna definierar delaktighet 
som ”att alla får vara med, sen kanske man inte är med och bestämmer.” 

Flera menar att delaktighet innebär att bli lyssnad på, att det barnet ger uttryck för 
har betydelse och är viktigt. Delaktighet kan även handla om en känsla, känslan av att 
vara en del av något eller känslan av att bli tagen på allvar. En förskollärare definierar 
begreppet som en medvetenhet om att vara del av något samt vetskap om vad 
aktiviteten handlar om.  

Ja… det är att man är en del av något, man behöver inte ha bestämt vad det ska handla 
om men man är medveten om vad det handlar om och att man är en del av det. 

Även inflytande har olika definitioner och nästan alla förskollärare i studien uttrycker 
att inflytande handlar om att kunna påverka något. Det kan innebära att barn kan 
påverka innehållet i verksamheten, komma med egna idéer samt vara med och 
utveckla andras. En förskollärare uttrycker: 

Jo, men då ju liksom, då kan det ju leda till någonting det här… ens egna åsikter och 
tankar och… ja, att det kan leda till något resultat kanske, någon förändring! Mmm, så 
tror jag. 

Inflytande kan även innebära att barn har möjlighet att bestämma vad de vill vara 
delaktig i. Någon uttrycker att det kan betyda att barn har möjlighet att påverka sin 
dag på förskolan och påpekar också att läroplanen ligger som grund men att barn kan 
vara med och påverka. 

Hälften av förskollärarna anser att inflytande handlar om att lyssna på barnen och 
några beskriver det som att ta tillvara på deras röster, intressen och behov. Flera 
menar att det är upp till de vuxna att se till att barnens intentioner sedan blir 
verklighet.  

 Ja, det [inflytande] är att man lyssnar in och tar tillvara på deras [barnens] röster. 

En annan förskollärare säger:  

… att man verkligen lyssnar på barnen och tar tillvara, som sagt. Det är upp till oss att 
ta tillvara barnens intressen och göra någonting utav det.  

Inflytande handlar enligt en förskollärare om att ta demokratiska beslut som att rösta 
om olika saker medan en annan uttrycker det som en rättighet att kunna säga ja eller 
nej.  

Delaktighet och inflytande är begrepp som är nära varandra och svåra att särskilja 
menar flera av förskollärarna. De visar ändå på en skillnad när de definierar 
begreppen då delaktighet främst handlar om att vara en del av ett sammanhang 
medan inflytande innebär att ha möjligheten att påverka.  



13 
 

4.1.2 Barns delaktighet och inflytande i verksamheten 

Att verksamheten bör utgå och genomsyras av barnens intressen är något de flesta 
förskollärare uttrycker i studien och några hänvisar i samband med detta till 
läroplanen. På frågan om hur förskollärarna ser på barns delaktighet och inflytande i 
verksamheten svarar flera att det är jätteviktigt, en uttrycker att det kanske är den 
både viktigaste och roligaste uppgiften av dem alla. ”Det är för barnens skull vi är 
här”, menar ett par av deltagarna. Dock menar flera att det finns brister i hur de 
arbetar med detta och uttrycker bland annat att barnen ibland får för lite inflytande, 
att det kan vara svårt att veta hur mycket inflytande barnen egentligen har samt om 
de själva är medvetna om att de har inflytande. Trots att det anses finnas brister och 
svårigheter ser förskollärarna ändå möjligheter i arbetet med barns delaktighet och 
inflytande. Så här säger två av förskollärarna: 

… det är viktigt, oerhört viktigt, men sen kanske inte alltid… ja, man kan tycka att det 
blir för lite av det. Men jag tror bara man, om man tänker mycket på det, så är det alltid 
saker som går att förändra och förbättra. 

Det är ju någonting man… ehh… jobbar med… hela tiden… att barnen ska vara 
delaktiga och ha inflytande… och ehh… ja vad ska jag säga, det är ju en svår sak 
egentligen… för att vi som vuxna har ju så mycket större makt än vad barnen har. Så 
det är ju svårt att veta hur mycket delaktighet och inflytande de har, även om vi 
försöker vara öppna och ta tillvara deras idéer och observera dem, vad de är 
intresserade av just nu och så, så vet man ju ändå inte hur stort inflytande de har 
egentligen… egentligen… i verkligheten… fast man vill att det ska vara stort inflytande 
då. 

Makt är ett ämne som ett par av förskollärarna berör och menar vara avgörande för 
barns reella inflytande i verksamheten, då vuxna har mer makt än barn. En av dessa 
menar att barns uttryck kan vara påverkade av vad de tror att de vuxna förväntar sig 
och då leder till anpassning istället för inflytande. 

En av förskollärarna menar att barns delaktighet och inflytande är en väsentlig del för 
att bedriva verksamheten samt barns utveckling framåt. Samma förskollärare 
uttrycker även att det är viktigt att barns inflytande tas på allvar för att de ska kunna 
utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Hen menar att barn ska kunna vara 
med och påverka sin vardag, men att de inte alltid kan få sin vilja igenom utan att 
allas viljor måste respekteras. Det handlar om en form av turtagande där barnen får 
delta i de andra barnens val av aktiviteter, även om det inte är vad de vill just då, för 
att de vet att deras vilja räknas vid ett annat tillfälle. En annan förskollärare pratar 
också om turtagande och menar att det är svårt att tillgodose alla barns viljor i 
barngruppen, men att hen försöker se till att alla får sin vilja igenom vid något 
tillfälle. 

I det egna arbetet med barns delaktighet och inflytande framkommer det att 
förskollärarna i studien lyfter vikten av att vara flexibel och att använda sig av en 
interaktiv planering för att fånga barnens egna intentioner och spinna vidare på 
dessa. Den interaktiva planeringen sker i stunden då förskollärarna lyssnar in vad 
barnen är intresserade av just för tillfället. En deltagare uttrycker att det är viktigt att 
försöka förstå vad barn verkligen menar och vill utan att göra egna tolkningar av vad 
de ger uttryck för. Flera av deltagarna menar att de ger barnen möjlighet att göra 
egna fria val, som till exempel om de vill vara ute eller inte, vad de vill göra och med 
vem. Om barn ska klara av att göra fria val och våga stå för dem krävs det att vuxna 
stöttar barnen och uppmuntrar dem till att ta egna beslut, menar en av deltagarna. 



14 
 

Förskollärarna nämner flera andra saker som kan ge barn delaktighet och inflytande i 
verksamheten. Det kan vara att observera barnens lek, skapa grupper utifrån barnens 
intressen, göra barn delaktiga i samlingen samt att hjälpa till att söka fakta om sådant 
som barnen är intresserade av genom att vara medforskande och tillhandahålla 
material som böcker eller surfplatta.  

När det gäller barns utveckling och lärande i relation till delaktighet och inflytande 
har samtliga förskollärare i studien en positiv inställning och nästan alla menar att 
barn lär sig mer inom områden som de är intresserade av och själva har varit med 
och planerat. Några förskollärare tror att barn lär sig att ta ansvar genom att få vara 
delaktiga och få inflytande i verksamheten och flera anser att delaktighet och 
inflytande leder till självständighet och ökat självförtroende hos barn då deras 
intentioner blir tagna på allvar. Dessutom menar en av deltagarna att barn kan lära 
sig att utveckla egna strategier om de inte får allt serverat. En annan uttrycker att 
barn lär sig att ta egna beslut istället för att göra som de blir tillsagda, vilket kan 
påverka kreativiteten positivt.  

Ett par av förskollärarna menar att barn genom att ha inflytande i verksamheten får 
större möjligheter att utöva samarbete. När barn själva kan välja vad de vill göra kan 
det leda till ett bättre samspel i barngruppen. En deltagare säger: 

Då det kanske är fler som är, eller blir, intresserade av samma sak, så att det blir att 
man gör saker tillsammans.  

Situationer som barn inte bör ha inflytande över i verksamheten är enligt några 
förskollärare sådana som kan innebära en skaderisk eller fara för antingen barnet 
självt eller något annat barn. Andra menar att rutinsituationer som handtvätt, 
sovtider och placering vid matbordet är sådana tillfällen som vuxna bör bestämma 
över. Vissa rutinsituationer går dock att organisera annorlunda till fördel för barnen, 
menar ett par av deltagarna. På en av förskolorna har förskollärarna förändrat 
rutinerna kring mellanmålet för att ge barnen större inflytande, vilket har varit 
bidragande till en lugnare och trivsammare atmosfär. Mellanmålet serveras som en 
buffé där barnen under en tid kan gå och ta sitt mellanmål när de själva vill, på så vis 
blir det färre avbrott i leken menar förskollärarna.  

… när det gäller mellanmålet, ja… att man har längre tid på sig att gå och äta… när det 
passar in i ens lek. 

… bara den här lilla rutinen att få äta vad man vill, om jag vill ha yoghurt så får jag 
yoghurt och vill jag ha macka så får jag det. Inte bara macka eller yoghurt. 

Förskollärarna i studien tror att verksamhetens innehåll blir mer givande för barnen 
när den utgår från deras intressen. En av dem säger så här: 

Jag tror inte att det har varit lika stimulerande för barnen, och inte för oss pedagoger 
heller, om inte barnen hade haft något inflytande och delaktighet. Det hade nog vart så 
platt. 

4.1.3 Barns delaktighet i planeringen 

Att barns intressen och idéer påverkar planeringen av verksamheten uttrycker 
samtliga förskollärare i studien. Det sker dock på olika sätt och i varierad 
utsträckning. Genom att uppmärksamma vad barnen visar intresse för, exempelvis 
genom att observera barnen i leken, spinner flera av förskollärarna vidare på barnens 
intressen och planerar utifrån dessa. Flera uttrycker att de frågar barnen vad de vill 
göra och intervjuer nämns som en möjlighet till detta. Några menar att barnen inte är 
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delaktiga i grovplaneringen, utan att de själva lägger en grund som de utgår ifrån och 
som barnen sedan har möjlighet att påverka. En förskollärare uttrycker: 

…som det har varit nu har de inte varit delaktiga i grovplaneringen om man säger, men 
sen däremot så under arbetets gång så ser man vad vissa barn är intresserade mer av 
för någonting och då har vi styrt in det på att komma och handla om det som…till 
exempel att som nu, vi har ett experimenttema, och då har vi märkt att det är 
många…många barn som är fascinerade av vatten… /…/ Så då har vi kommit på att då 
ska vi ha ett vatten…att vi gör vattenexperiment. Det här får bli det som barnen gör det 
till och att man kan fortsätta sen och spinna vidare på det beroende på vad de är 
intresserade av.  

Ett par av förskollärarna tar upp den interaktiva planeringen och menar att det gäller 
att vara flexibel och följa barnen i stunden. Om barnen visar ett större intresse för 
något annat än det som är planerat kan detta få läggas åt sidan för att istället ta 
tillvara på det barnen vill här och nu. En deltagare beskriver den interaktiva 
planeringen så här: 

Sitter du och har en samling och barnen är helt ointresserade, och de är mer 
intresserade av en traktor utanför, varför ska jag fortsätta min samling om de inte är 
intresserade … för just då var inte samlingen viktig för dem, det viktigaste för dem var 
traktorn. Man måste ju alltid utgå från barnen hela tiden, vad som händer med barnen. 
Det går inte att vara insnöad på bara en sak utan du måste ju hela tiden, det är ju det 
där… interaktiva planeringen, ja… 

Flera av förskollärarna menar att vissa aktiviteter behöver planeras utan barnen för 
att kunna introducera nya aktiviteter och få barn att prova sådant som de inte annars 
skulle välja. En förskollärare menar att hen presenterar nya och olika aktiviteter och 
material för barnen för att ge dem fler valmöjligheter och därmed främja barns 
delaktighet och inflytande. Ofta väljer barnen samma saker när de får välja fritt vilket 
kan leda till att de aldrig provar något nytt menar förskolläraren. Hen berättar: 

… sen kan det ju vara sådana här situationer, man kan säga på morgonen ”ja vad vill du 
göra idag?” alltså sådana här saker… det är ju ett inflytande ..och då blir det ofta såhär 
samma, samma, lika, lika hela tiden. Det är därför också som jag vill ge andra saker till 
barnen… 

Att presenterna nya saker för barnen menar flera av deltagarna att i förlängningen 
kan leda till att barnen får fler erfarenheter och därmed större valmöjligheter. I vilken 
utsträckning barnen har delaktighet och inflytande i planeringen kan även vara 
beroende av vilket innehåll som för tillfället råder, menar en av förskollärarna. 

… för nu har vi hållit på mycket med det här med värdegrunden och vi har ju inte haft 
så mycket temaarbete och så, utan vi har ju hållit på med det och läst mycket böcker 
och… om kompisar, och då har det inte kommit från barnen. 

Ett par av deltagarna menar att de kan bli bättre på att ge barnen delaktighet och 
inflytande i planeringen. Flera menar även att det är svårare att involvera de yngre 
barnen, då en del av dem inte kan uttrycka sig verbalt. Det är då extra viktigt att 
uppmärksamma kroppsspråk och hur de reagerar på olika aktiviteter. 

Faktorer som, enligt flera av deltagarna, har betydelse för att möjliggöra barns 
delaktighet och inflytande i planeringen är framför allt personaltäthet, tid och 
förskollärares förhållningssätt. Genom att vara lyhörd och ha en förmåga att lyssna in 
barnen, menar flera av förskollärarna att möjligheterna till barns inflytande ökar. Två 
av förskollärarna tar upp dilemmat om att det är lätt att säga nej istället för ja, trots 
att de är medvetna om att ett bejakande förhållningssätt är positivt för barns 
delaktighet och inflytande. En deltagare säger: 
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Jag har ju läst många böcker om det här att man ska säga ja istället för nej å… ehh… att 
man ska vara öppen för vad barnen vill göra och man ska inte stoppa, men/---/ det är 
lite besvärligt, eller det passar inte, för vi ska ju gå ut om en kvart… eller du vet… 

Ofta kan det vara brist på personal samt stora barngrupper, vilket i sin tur leder till 
mindre tid med varje enskilt barn och det anser flera av förskollärarna vara ett 
problem. Andra hinder som framkommit under intervjuerna är fasta rutiner, som 
måltider och raster, samt olika syn på delaktighet och inflytande inom arbetslaget. 
Även invanda mönster, att göra som man alltid har gjort, är något som en del av 
förskollärarna upplever som ett hinder. Samspelet inom arbetslaget anser flera vara 
en viktig faktor för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande i planeringen. 
Något däremot ingen av förskollärarna lyfter är huruvida deras barnsyn har inverkan 
på hur mycket delaktighet och inflytande de ger barnen. Glädje, ett öppet klimat samt 
en vilja hos personalen uttrycker däremot några förskollärare vara en förutsättning 
för att barnens intentioner ska bli tillvaratagna och realiserade. Att läroplanen är en 
faktor som är avgörande för arbetet med barns delaktighet och inflytande, påpekas av 
en av förskollärarna. 

Möjliggör, jo men en vilja från personalen för det första, det är viktigt. Och en förmåga 
att lyssna in barnen också. Och annars så… så är det väl bara möjligheter som finns, 
tycker jag… för det står ju i läroplanen också att de ska vara delaktiga, så det är ju så vi 
ska jobba. 

5. Analys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi tog kontakt med våra partnerskolor och frågade förskollärarna som arbetar där om 
de ville ställa upp och samtliga svarade ja. På en av förskolorna fanns endast tre 
förskollärare så vi kontaktade en annan förskollärare som en av oss arbetat 
tillsammans med tidigare, som ställde upp att delta. När det blev dags att utföra 
intervjuerna var en av deltagarna tvungen att tacka nej och vi fick med kort varsel 
söka efter en ny deltagare. Detta resulterade i att vi fick fyra deltagande förskolor i 
vår studie istället för två som vi tänkt från början. Eftersom arbetet med barns 
delaktighet och inflytande ser olika ut på olika förskolor kan detta ha påverkat 
resultatet. Det kan ha gett oss en mer varierad bild av hur arbetet kan se ut och kan 
därför ha varit positivt för vår studie.  

Genom intervjuerna har vi fått veta hur deltagarna menar att de arbetar med 
delaktighet och inflytande men däremot inte hur de gör i praktiken. För att få reda på 
det hade vi även behövt göra observationer vilket hade gett oss en mer omfattande 
bild av hur de arbetar. Vi upplever dock att det kan leda till att studien blir 
granskande, vilket vi ville undvika, samtidigt som att studien på det sättet blir mer 
omfattande och mer komplex att bearbeta. Vi anser ändå att intervjuerna gav oss en 
tydlig bild över deltagarnas tankar kring och arbete med barns delaktighet och 
inflytande som är tillräcklig för en studie av denna storlek.  

I våra semistrukturerade intervjuer utgick vi från en intervjuguide med ett antal 
relativt öppna frågor där deltagarna hade möjlighet att delge oss sina tankar, utveckla 
sina svar samt ge exempel på situationer där de kunde beskriva hur de arbetar. Det 
gav oss en djup förståelse men dock fanns det vissa nackdelar med detta då 
deltagarna i vissa fall kom in på sidospår och att svaren på frågorna kunde flyta ihop 
med varandra. Detta medförde att det blev svårare för oss att hålla fokus på 
intervjuguiden vilket vid ett tillfälle resulterade i att en av våra huvudfrågor föll bort. 
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Vi löste dock detta genom att i efterhand fråga den berörde förskolläraren om dennes 
syn på frågan. Vi ser inte att den missade frågan har haft någon avgörande betydelse 
för studiens sammantagna resultat.  

I vilken utsträckning vi ställde följdfrågor under intervjuerna kan ha haft inverkan på 
deltagarnas svar och när vi har gått igenom transkriberingarna har vi upptäckt att 
detta skiljer sig åt en aning mellan de olika intervjutillfällena. Vi tror att detta kan 
bero på att vi i vissa fall har varit rädda att påverka deltagarnas svar samt hur mycket 
eller hur lite deltagarna har pratat under intervjuerna.  

När vi sammanställt materialet har vi valt att inte fokusera på vilken förskollärare 
som har sagt vad, utan vi har istället lagt fokus på de svar vi fått och försökt finna 
likheter och skillnader i deltagarnas svar som vi sedan presenterat. Därför har vi 
heller inte benämnt deltagarna vid namn.  

5.2 Resultatanalys  

5.2.1 Definition av begreppen delaktighet och inflytande 

Utifrån studiens resultat har det framkommit att begreppen delaktighet och 
inflytande är komplexa för förskollärarna att definiera då begreppen ligger nära 
varandra. Svårigheten att särskilja begreppen är något som Arnér (2009) lyfter då 
hon menar att de ofta används synonymt. Deltagarna påvisar dock en skillnad när de 
definierar begreppen då delaktighet beskrivs som att vara en del av något, att delta i 
något som kan vara bestämt av någon annan, medan inflytande främst framställs som 
en möjlighet att kunna påverka sin situation, vilket stämmer väl överens med Arnér 
(2009) och Arnér och Tellgrens (2006) definitioner av begreppen. Det kan vara 
viktigt att reflektera kring begrepp för att skapa sig en tydligare bild av dess 
innebörder för att lättare kunna omsätta dem i praktiken. Beroende av hur begreppen 
definieras kan uppdraget i läroplanen tolkas olika vilket kan leda till att 
verksamheters innehåll och organisation varierar och att barnen därmed får olika 
erfarenheter med sig från förskolan.  

När förskollärarna definierar begreppet inflytande är ”att lyssna” och ”att ta tillvara” 
två aspekter som är återkommande i deras svar. Flera menar att det är upp till de 
vuxna att göra verklighet av barns intentioner, vilket Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) menar är ett sätt för att ge barn delaktighet och inflytande. 
Delaktighet ligger, enligt Dolk (2013), nära demokrati och kan genom att barnen får 
vara med och påverka verksamhetens ramar leda till inflytande. En av deltagarna 
förklarar i likhet med Dolk att inflytande kan innebära att ingå i olika demokratiska 
beslutsfattanden.  

5.2.2 Barns delaktighet och inflytande i verksamheten 

I resultatet har det framkommit att barns delaktighet och inflytande kan variera i 
både form och omfattning på de deltagande förskolorna. De flesta förskollärarna 
anser dock att verksamheten bör utgå från barnens intressen och att detta ska 
genomsyra innehållet. Dock menar flera av förskollärarna att de kan bli bättre på att 
ge barn delaktighet och inflytande samt att det är svårare att ge yngre barn samma 
möjligheter som de äldre, då de inte har samma verbala förutsättningar. För att få en 
förståelse för vad yngre barn är intresserade av och vill göra får förskollärare utgå 
ifrån kroppspråk och uppmärksamma vad som lockar dem, menar en av deltagarna. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barn bör få möjlighet att 
uttrycka sig med olika slags uttrycksformer för att kunna förmedla sina tankar. 
Förskollärares uppgift är att tolka barns agerande utifrån deras kunskaper om barns 
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utveckling och lärande samt kännedom om varje enskilt barns behov och 
förutsättningar (Arnér & Tellgren, 2006; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
Frågan är om det behöver vara svårt att ge yngre barn delaktighet och inflytande i 
verksamheten om förskollärare är lyhörda för deras uttryck och agerande? 

För att kunna förstå vad barn verkligen vill och är intresserade av krävs det att vuxna 
har en förmåga att inta barns perspektiv menar Pramling Samulesson och Sheridan 
(2003) och Arnér och Tellgren (2006). Begreppet barns perspektiv nämns inte av 
förskollärarna i studien, dock går det att urskilja då en av deltagarna uttrycker att det 
är viktigt att försöka förstå vad barn verkligen menar utan att tolka det på sitt eget 
sätt. Flera av deltagarna pratar även om att lyssna på och ta tillvara på barnens röster 
i samband med inflytande, vilket kan förknippas med barns perspektiv, eftersom det 
är väsentligt att lyssna medvetet, vara nyfiken och intresserad av barns livsvärld för 
att kunna närma sig deras perspektiv (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

Förskollärares förhållningssätt är en faktor som påverkar barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande (Westlund, 2011) och är starkt påverkat av vilken barnsyn 
denne har (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Ingen av förskollärarna i studien nämner 
begreppet barnsyn. Dock går det att skönja i deras utsagor bland annat då en av 
förskollärarna beskriver sig själv som en medforskande pedagog som stöttar barnen i 
sitt lärande och tillhandahåller material vilket Eriksson (2009) menar vara ett sätt att 
möta det kompetenta barnet. I resultatet framgår att flera av förskollärarna anser att 
barns delaktighet och inflytande i verksamheten är mycket viktigt men att det inte 
alltid blir i den utsträckning de själva önskar.  

Några av förskollärarna talar om ett bejakande förhållningssätt vilket de anser vara 
fördelaktigt för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande. Trots medvetenheten 
om detta menar de att de ändå inte alltid säger ja till barns initiativ. Ofta är 
rutinsituationer ett hinder menar flera av deltagarna. Även Eriksson (2009) och 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att rutiner och dagsscheman förhindrar barns 
valmöjligheter. Detta har dock ett par av förskollärarna i studien försökt ändra på då 
de förändrat mellanmålsrutinerna för att ge barnen större inflytande. Liknande 
förändringar kring fler dagliga rutiner skulle kunna leda till att barn får större 
möjligheter att påverka sin dag och förverkliga sina intentioner då de inte blir 
hindrade av avbrott. Att ordna miljön så att måltider och andra rutinsituationer går 
att genomföra utan att barns lekvärldar behöver plockas undan är ett sätt som Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) menar bejaka barns initiativ och kreativitet. En anledning 
till att förskollärare säger nej istället för ja, kan vara en rädsla för kaos, menar Arnér 
(2009). En förskollärare menar att det ibland är besvärligt att bejaka barns initiativ, 
att det inte passar tidsmässig eller för att det är något annat planerat. Arnér menar 
att förskollärare kan känna att de inte har kontroll på situationen då barns intressen 
får styra.  

Andra faktorer som förskollärarna anser ha betydelse för i vilken utsträckning barn 
får delaktighet och inflytande är personaltäthet, tid, invanda mönster samt samspel 
inom arbetslaget. Ett gemensamt synsätt inom arbetslaget menar Dolk (2013) vara 
fördelaktigt då hon menar att det underlättar arbetet att vara samstämda. Därför är 
reflektioner i arbetslaget väsentliga. Många gånger är det stora barngrupper och 
personalbrist som försvårar arbetet med barns delaktighet och inflytande uttrycker 
flera av förskollärarna i studien. Vissa faktorer är lättare att påverka än andra och 
vissa påverkar även varandra. Ett gott samspel i arbetslaget kan underlätta för att 
bryta invanda mönster vilket i sin tur kan möjliggöra större inflytande för barnen.  
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En annan faktor som är av betydelse för barns verkliga inflytande är maktrelationen 
mellan barn och vuxna. De är de vuxna som har makten över barnen menar Arnér 
och Tellgren (2006) vilket även ett par av förskollärarna uttrycker. Det framkommer i 
studien att det kan vara svårt att veta hur mycket inflytande barn har. En av 
förskollärarna menar att makten som de vuxna har kan leda till att barn anpassar sig 
till vad de tror förväntas av dem istället för att ge uttryck för vad de själva faktiskt vill. 
Hur påverkade är barn av vuxnas makt? Hur stort inflytande har de egentligen? 
Huruvida barn är medvetna om sitt eget inflytande är något som några av 
förskollärarna i studien funderar kring. Även detta kan relateras till makt då det är 
upp till förskollärare att medvetandegöra barn om att de är med och påverkar och har 
inflytande i verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagoger bör 
göra sig medvetna om makten de har i barngruppen och Arnér och Tellgren (2006) 
betonar vikten av att diskutera gränsen mellan barns och vuxnas rätt.  

5.2.3 Barns delaktighet och inflytande i planeringen 

I en barngrupp finns det många olika intresseområden och förskollärare har makten 
att välja vad som ska uppmärksammas och när det ska ske (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). I studien framkommer det att några av förskollärarna planerar verksamheten 
genom att uppmärksamma vad barnen intresserar sig för, till exempel genom 
observationer och intervjuer, och spinner sedan vidare på det vilket även Arnér 
(2009) menar vara ett sätt att ge barn inflytande i planeringen. Frågan är vad det är 
som avgör vilka intressen som tas tillvara? En förskollärare nämner svårigheterna i 
att tillgodose alla barns viljor men menar att alla barn bör få sin vilja igenom vid 
något tillfälle. En annan förskollärare uttrycker att inte alla alltid kan få sin vilja 
igenom men att allas viljor ändå måste respekteras och någon gång tillvaratas. Barn 
är olika och har olika förmågor att kunna uttrycka sig, därför gäller det att som 
förskollärare vara lyhörd och uppmärksam så att inte något barns önskemål blir 
förbisett. Frågan är på vilket sätt förskollärare säkerställer att alla barn i barngruppen 
får inflytande? 

Ett annat sätt som några av deltagarna använder för att göra barn delaktiga i 
planeringen av verksamheten är att de själva gör en grovplanering som sedan 
anpassas till det barnen visar intresse för. Enligt Westlund (2011) har barn varierade 
möjligheter till inflytande inom ramen för redan planerade aktiviteter vilket även 
framkommit i vår studie. Dels kan förskollärare låta barnens intressen forma 
innehållet i ett redan planerat tema och dels kan förskollärare välja att lägga det som 
är planerat åt sidan för att följa barnen i stunden så kallad interaktiv planering vilket 
Stensmo (2008) lyfter. Han menar att det viktig att vara flexibel för att tillvarata 
barns nyfikenhet. Att anpassa och förändra planeringen efter barns intressen menar 
Arnér (2009) vara ett sätt att ge utrymme för barns perspektiv.  

Några av förskollärarna menar att genom att presentera nya aktiviteter och material 
får barnen möjlighet att prova sådant de inte spontant väljer. Detta menar de kan 
leda till utökade möjligheter till delaktighet och inflytande eftersom fler erfarenheter 
ger en större variation av valmöjligheter. Detta kan liknas vid Dolks (2013) tankar 
kring att om förskollärare begränsar antalet aktiviteter kan det bidra till att barns 
möjlighet till frihet ökar i och med att de får prova saker som de inte visste fanns. 
Flera av deltagarna ger däremot barn möjlighet att göra egna fria val som om de vill 
vara ute eller inne, vad de vill göra och med vem och en av deltagarna påpekar att 
barn kan behöva stöd och uppmuntran från vuxna för att våga stå för dessa val. 
Westlund (2011) menar att ett sätt att stötta barn till att göra medvetna val är just att 
presentera olika val av aktiviteter för att tydliggöra vilka möjligheter barnen har.  
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I studien framgår att samtliga förskollärare anser att barns delaktighet och inflytande 
har positiv inverkan på deras utveckling och lärande. Barn som har varit med och 
planerat verksamheten och får möjlighet att arbeta med områden som de är 
intresserade av lär sig mer, menar flera av förskollärarna. Enligt Stensmo (2008) blir 
barn mer motiverade av att få vara med och planera, då verksamheten blir mer 
meningsfull. En meningsfull och motiverande tillvaro gör att barn får mer lust att lära 
och skapar naturliga tillfällen för barn att utforska sin omvärld och bejaka sin 
nyfikenhet. Delaktighet och inflytande leder till att barn lär sig att ta eget ansvar 
menar några av förskollärarna. Flera av deltagarna menar även att barn blir mer 
självständiga och får ett ökat självförtroende då förskollärare tar deras intentioner på 
allvar. En deltagare menar att barns kreativitet påverkas positivt genom att de får 
vara delaktiga och ha inflytande då de därigenom får lära sig att ta egna beslut. Detta 
kan liknas vid Arnérs (2009) tankar om att när barn får prova sig fram och fatta egna 
beslut främjas deras kreativitet.  

5.3 Resultatdiskussion 

Förskollärarnas sätt att arbeta med barns delaktighet och inflytande i planeringen 
skiljer sig åt, utifrån vad resultatet visar. Både i vilken form och i vilken utsträckning 
arbetet sker varierar, trots att alla uttrycker att barns delaktighet och inflytande är 
mycket viktigt att realisera. Även fast deltagarna har liknande definitioner av 
begreppen verkar det, utifrån deras beskrivningar, ändå som att de har olika 
tolkningar av hur delaktighet och inflytande ska omsättas i praktiken och på så vis får 
barnen på de olika förskolorna olika erfarenheter med sig. Har de olika tolkningarna 
någon betydelse för barnens fortsatta utveckling och lärande? 

I likhet med Dolk (2013) anser vi att reflektion i arbetslaget är att föredra för att få en 
samstämd syn på begreppen och för att underlätta det pedagogiska arbetet så att alla 
arbetar åt samma håll. Frågan är om alla förskolor behöver ha samma tolkning av hur 
arbetet med barns delaktighet och inflytande ska se ut? Å ena sidan kanske det är bra 
att barn får olika erfarenheter med sig från förskolan eftersom det ger en mångfald av 
upplevelser som de kan dela med sig av. Å andra sidan kan skillnaderna kanske leda 
till att vissa barn lär sig att påverka medan andra lär sig att anpassa sig beroende av 
hur mycket delaktighet och inflytande de haft i planeringen av förskolans 
verksamhet.  

Som vi redan nämnt så tycker förskollärarna att delaktighet och inflytande är en 
viktig del i den pedagogiska verksamheten även om det framkommer att de anser sig 
kunna förbättra arbetet. Flera tycker att det kan vara svårt att ge barnen så mycket 
delaktighet och inflytande som de egentligen vill samt att det är svårt att veta hur 
mycket inflytande de faktiskt har. Hur starkt påverkade är barn av vad de tror att 
vuxna förväntar sig av dem? Våra tankar leder oss in på maktrelationen som 
återkommande har berörts i studien. Handlar allt om makt i slutändan? Vuxna har 
alltid makt över barn menar Arnér och Tellgren (2006) och det har vi lagt märke till 
när vi tolkat deltagarnas utsagor. Förskollärarna har makten att ge eller inte ge barn 
delaktighet och inflytande. De har makten att bestämma när, hur och i vilken 
utsträckning något ska ske, vilka intentioner som ska tas tillvara samt makten att 
säga ja eller nej. Kan förskollärarnas egna intressen vara avgörande för vilka av 
barnens intentioner de väljer att ta fasta på och utveckla? Kanske har barn större 
möjlighet att påverka om förskollärarna tycker att deras idéer är något som tilltalar 
dem själva?  

Går det att komma ifrån att vuxna har mer makt än barn? Dolk (2013) beskriver 
relationen mellan vuxna och barn som asymmetrisk men menar att både barn och 
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vuxna ska ha möjlighet att påverka. Det går dock inte att komma ifrån att vuxna har 
ansvaret för verksamheten. Det är förskollärarnas uppgift att se till att läroplanen 
följs och att sätta upp ramar för att kunna sträva mot de mål som uttrycks däri. Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) menar att delaktighet inte handlar om att hela ansvaret 
läggs på barnen utan att verksamheten ska planeras i ett samspel mellan barn och 
vuxna och därmed ett gemensamt ansvar. Med anledning av maktrelationen mellan 
barn och vuxna, som ständigt är närvarande, anser vi i likhet med Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) att det är viktigt att som förskollärare göra sig medveten om den 
makt som vuxna har gentemot barn. Genom reflektioner och diskussioner kring 
maktrelationen kan förskollärare bli medvetna om hur barn påverkas av vuxnas 
handlingar och uttryck och hur det i sin tur har betydelse för barns delaktighet och 
inflytande. 

För att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll, 
vilket den reviderade läroplanen uttrycker (Utbildningsdepartementet, 2010), så 
krävs det att förskollärare har maktrelationen i åtanke så att alla barn i barngruppen 
får samma möjligheter att utöva inflytande. Genom att barn är delaktiga och har 
inflytande i planeringen får de vara med och påverka verksamheten och får därmed 
en förståelse för vad demokrati handlar om. Vårt resultat visar att förskollärarna i 
studien gör barnen delaktiga och ger dem inflytande i planeringen på ett eller annat 
vis samt i olika utsträckning. Med tanke på att barnen i de deltagande förskolorna, i 
viss mån, har ett reellt inflytande i verksamheten tänker vi att de har möjlighet att 
utveckla en förståelse för demokrati, samt att de upplever verksamheten meningsfull, 
då dess innehåll är anpassat efter deras egna intressen och idéer. 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Barns delaktighet och inflytande är ett stort område och vi har valt att undersöka en 
liten del av området genom att fokusera på planeringen av aktiviteter. Under arbetets 
gång har det väckts många frågor. Eftersom vi enbart undersökt förskollärares 
utsagor om hur de arbetar med barns delaktighet och inflytande ser vi det även som 
en möjlighet att undersöka hur de gör i praktiken. En annan infallsvinkel som vore 
intressant att studera är vårt syfte utifrån barns perspektiv. Anser sig barn vara 
delaktiga och ha inflytande i den utsträckning som förskollärarna menar att de har? 

I studien har vi berört maktrelationen mellan barn och vuxna och det har fått oss att 
fundera kring hur barns delaktighet och inflytande påverkas av detta. Därför vore det 
intressant att studera vidare kring hur makt påverkar barns möjlighet till delaktighet 
och inflytande. Är vuxnas makt gentemot barn alltid avgörande i frågan om barns 
delaktighet och inflytande? Ger förskollärare alla barn samma möjligheter? Spelar 
förskollärares egna intressen någon roll för vilka intentioner de väljer att ta fasta på?  

5.5 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och 
delaktighet i förskolans planering av aktiviteter. Sammanfattningsvis visar vårt 
resultat att förskollärarna anser att barn bör vara delaktiga och ha inflytande i 
planeringen, men att de tycker att det kan vara svårt att utföra i praktiken. Trots att 
de uttrycker svårigheter menar förskollärarna att de försöker involvera barnen samt 
ta tillvara på deras intentioner vid planeringen av aktiviteter i den mån de finner det 
möjligt. Dock anser de flesta att det går att förbättra och utveckla barns möjligheter 
till delaktighet och inflytande. I enlighet med tidigare forskning visar vår studie även 
att begreppen delaktighet och inflytande kan definieras olika samt att arbetssätt och 
metoder skiljer sig åt i arbetet med barns delaktighet och inflytande.  
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5.6 Pedagogisk relevans 

Vi finner vårt undersökningsområde högst relevant med tanke på det nya uppdraget 
som den reviderade läroplanen uttrycker, vilket ställer högre krav på förskollärare än 
tidigare genom att de ska ge barn ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll i 
verksamheten. Vi anser därför att verksamma förskollärare och förskollärarstudenter 
kan ha behållning av denna studie. 

Genom att vi har bearbetat de möjligheter och svårigheter som förskollärarna i 
studien har uttryckt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan, har våra 
förhoppningar om att kunna ha nytta av studien i vår framtida yrkesroll besannats. 
De möjligheter och hinder som lyfts fram i studien kan vi tänka på när vi själva ska 
involvera förskolebarn i planering av aktiviteter. 

Vi upplever att förskollärarna i studien genom sitt deltagande har fått ett tillfälle för 
reflektion över sina egna tankar samt förhållningssätt. Några av deltagarna har 
dessutom efter intervjutillfällena uttryckt att det varit positivt att få sätta ord på sina 
tankar kring barns delaktighet och inflytande, vilket vi ser som positivt för både de 
enskilda förskollärarna samt de verksamheter och barngrupper de verkar i. 
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Intervjuguide 

 

1. Vad betyder begreppet delaktighet för dig? 

 

2. Vad betyder begreppet inflytande för dig? 

 

3. Hur ser du på barns delaktighet och inflytande i verksamheten? 

  

4. Beskriv hur du ger barnen delaktighet och inflytande? Ge exempel på 

situationer. 

 

5. Hur gör du barnen delaktiga i planeringen av verksamheten? Ge exempel. 

 

6. Finns det några situationer som barnen inte bör ha inflytande över? Vilka? 

 

7. Vilka faktorer är av betydelse för att möjliggöra barns delaktighet och 

inflytande i planeringen? Vilka hinder finns? 

 

8. Hur tror du att barns delaktighet och inflytande påverkar deras utveckling och 

lärande? 

 

9. Hur tror du att barns delaktighet och inflytande påverkar 

förskoleverksamhetens innehåll och organisation? 

 

10. Vilken slags förskollärarutbildning har du? När? Eventuell fortbildning? 

 

11. Ålder? 

 

12. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

13. Har du arbetat på olika förskolor eller samma? 

 

 


