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Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa förskollärares arbete med barns delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet utifrån tre frågeställningar; Hur beskriver 

förskollärare barns delaktighet och inflytande? Hur möjliggör förskollärare barns 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? Vilka hinder upplever förskollärare 

i arbetet kring barns delaktighet och inflytande?  

 

Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns 

delaktighet och inflytande vilka också är viktiga centrala begrepp då de utgör teorin. 

Empirin i studien grundar sig på fyra förskollärares uppfattningar om barns delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet. Data har inhämtats med hjälp av semi 

strukturerade intervjuer vilket har använts som metodverktyg i studien. 

 

Resultatet visar att förskollärarna tolkar barns delaktighet som att delta i en gemenskap 

där de interagera med barnen samt är inlyssnande och lyhörda inför deras uttryck. 
Inflytande tolkas som barns möjlighet att påverka, dels genom att de får göra val men 

också genom att förskollärarna tillvaratar barns intressen och behov i planering och 

utformning av verksamheten.  De arbetsmetoder som förskollärarna menar möjliggör 

delaktighet och inflytande är att erbjuda barn val, involvera dem i beslut, skapa ett 

tillåtande klimat, samtala, lyssna och tillvarata deras intressen, arbeta i projekt samt dela 

in barn i mindre grupper. Den svårighet förskollärarna främst upplever är balansgången 

mellan barns inflytande och deras styrning, men svårigheter återfinns också i 

personalens olikheter. 

 

Engelsk titel 
Children's participation and influence in preschool – four preschool teachers tell  

 

Nyckelord 
Delaktighet, inflytande, barn, förskollärare, förskola 
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1 Inledning  

 
I Sverige har vi ett demokratiskt samhällssystem, vilket förutsätter att varje medborgare 

har en grundförståelse av demokratins idé och funktion. Enligt Arnér (2009) blir inte 

människor demokratiska av sig själva, utan det krävs utbildning och fostran. Detta bör 

ske redan i tidig ålder (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Zackari och 

Modigh (2000) framhåller att förskolan är en samhällelig institution och vars uppgift är 

att belysa dessa fundamentala värderingar som samhället vilar på. Uppdraget beskrivs i 

förskolans styrdokument där det står att förskolans pedagogiska verksamhet har till 

uppgift ”att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Skolverket, rev.2016:4).  

 

Williams m.fl. (2016) menar att om barn ska kunna utvecklas och agera i ett 

demokratiskt samhälle, så måste de bli delaktiga och lyssnade till i sin vardag. Även 

Gren (2007) skriver att barn förbereds för deltagande i samhället genom att i 

verkligheten få delaktighet och inflytande. Vidare tar hon upp att det är viktigt att barn 

får möjlighet att tänka fritt, eftersom detta ligger till grund för att stimulera den egna 

åsiktsbildningen. Om den fria tanken ska bli betydelsefull för barn, krävs det att 

pedagoger visar sitt intresse att ta tillvara barns tankar och åsikter (Gren, 2007). Alltså, 

innebär demokrati i praktiken, att barn i sin vardag tillåts och erkänns delaktighet och 

inflytande i frågor som rör dem (Karlsson, 2014).  

 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 

                                                                                                         (Skolverket, rev. 2016:12) 

 

Arnér (2006) belyser att pedagoger måste ge barn utrymme och röst för att de ska 

utveckla egna verktyg, vilka de kan använda för att nå inflytande. Men i relationen 

mellan barn och vuxna så är barn i underläge då det alltid är den vuxna som sitter på 

makten (Johannesen & Sandvik, 2009). Den makt vuxna har i relation till barn baserar 

sig dels på deras fysiska storlek och styrka men även på vuxnas auktoritet som bygger 

på deras kunskap och erfarenhet (Arnér & Tellgren, 2006). Utöver detta har vuxna stor 

makt då barn befinner sig i en beroendeställning (Gren, 2008). Eftersom förskollärare 

utgör en del av vuxna i förskolan så har de också makt att bestämma om barn ska bli 

hörda och respekterade, eller inte (Arnér, 2006). Allt för sällan kommer barn till tals i 

vuxnas närhet, trots att det barn säger är minst lika betydelsefullt som det vuxna säger 

(Arnér & Tellgren, 2006). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) påstår att läroplanen är allmänt formulerad, 

vilket gör att tolkningen om hur arbetet mot målen ska gå till, överlämnas åt personalen 

i förskolan. Westlund (2011) anser dock att det är viktigt att förskollärarna preciserar 

och förklarar abstrakta delar som demokrati i sitt arbete. Förskolan måste hitta sina egna 

vägar att jobba med inflytandefrågor och för att göra detta så behöver personalen i 

förskolan definiera vad de menar med begreppet inflytande, menar hon. 



 

 

 

 

2 
 

 

Barns delaktighet och inflytande på förskolan lyfts med andra ord som en viktig del i 

förskolans demokratiarbete, inte minst då cirka 85 % av alla barn i Sverige mellan 1–5 

år går på förskola (Williams m.fl., 2016). Förskollärare har alltså en avgörande uppgift 

att tolka och omsätta läroplanens fostransmål i verksamheten. Men, trots detta så visar 

forskning att de demokratiska värdena inte kommuniceras i så stor omfattning på 

förskolor (Emilson, 2008). Begreppen delaktighet och inflytande har påpekats som 

svårtolkade och abstrakta samtidigt som styrdokumenten inte tydligt visar hur arbetet 

ska gå till i praktiken (Arnér, 2009; Dolk, 2013 m.fl.). Så, hur beskriver förskollärare 

sitt fostransuppdrag utifrån begreppen barns delaktighet och inflytande? På vilka sätt 

möjliggörs barns delaktighet och inflytande i verksamheten och vilka svårigheter 

uppfattas finnas?  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares arbete med delaktighet och 

inflytande på förskolan. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

● Hur beskriver förskollärarna barns delaktighet och inflytande, det vill säga 
vilken innebörd lägger förskollärarna i begreppen? 

● Hur möjliggör förskollärarna barns delaktighet och inflytande i förskolans 

verksamhet, det vill säga vilka arbetssätt och metoder används i verksamheten? 

● Vilka svårigheter upplever förskollärarna i arbetet kring barns delaktighet och 
inflytande? 
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3 Tidigare forskning 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om fyra förskollärares arbete med 

delaktighet och inflytande i förskolan, med fokus på hur de tolkar och arbetar med 

begreppen och vad de upplever för möjligheter samt svårigheter i arbetet. Det finns 

mycket forskat kring barns delaktighet och inflytande i förskolan samt många tolkningar 

av dessa begrepp, nedan följer en presentation av de mest relevanta för denna studie.  

 
3.1 Barns delaktighet  
 

Barns delaktighet kan ses som att ta del av något redan förutbestämt eller delta i ett 

gemensamt fokus (Arnér, 2006; Arnér & Tellgren, 2006). Westlund (2011) menar dock 

att barns delaktighet inte endast ska ses som att barn är delaktiga på andras villkor utan 

inkluderar också barns möjligheter att påverka. Hon ser likt fler forskare, barns 

delaktighet som något överordnat inflytande, vilket snarare utgör en del i begreppet 
delaktighet. I Emilsons (2008) avhandling “Det önskvärda barnet” ges en liknande 

innebörd av begreppet och även hon anser att delaktighet är överordnat inflytande. 

Enligt henne handlar delaktighet om möjligheten att vara en del av någonting, att vara 

inkluderad, accepterad och engagerad samt få tillgång till att göra val, ta initiativ och att 

fatta beslut. Emilsons (2008) avhandling undersöker fostran i förskolan och hur den 

kommer till uttryck i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn. 

Studiens fältarbete utfördes på tre förskolor och undersökningsgruppen som 

medverkade bestod av 46 barn i åldrarna 1–3 år och 10 lärare. Studien belyser barns 

delaktighet i relation till lärarkontroll.  
 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) ser i artikeln ”Delaktighet som värdering 

och pedagogik” delaktighet som ett värde som bygger på etiska ställningstaganden 

alltså förhållningssätt där barn ges rätt att få uttrycka sin mening i olika sammanhang. 

De definiera begreppet delaktighet på följande vis:  

 
När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att 

förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 

delaktiga. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003: 71 - 72) 

 

I denna tolkning sammanförs begreppen delaktighet och inflytande. De belyser att 

delaktighet och tillvaratagande av barns agerande är en förutsättning för att de ska 

kunna påverka sin situation. Då krävs vuxnas tillvaratagande av barns perspektiv och ett 

förhållningssätt där barns egen kultur och sätt att erfara och förstå världen erkänns.  De 

anser också att delaktighet är något som barn själva måste uppfatta, det är först då som 

de kan anses vara delaktiga.  

 

Dolks (2013) avhandling “Bångstyriga barn” belyser begrepp som makt, normer, ålder, 

delaktighet samt motstånd vilka hon tar upp som relationella fenomen då de alltid 

uppstår i relation till någon eller något. Avhandlingen bygger på en fältstudie med 

etnografisk- och aktionsforskningsansats som hon genomfört under ett års tid på en 

förskola. Dolk observerade den dagliga verksamheten samt höll möten med personalen 
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på förskolan för att tillsammans utveckla arbetet kring barns delaktighet. I avhandlingen 

tolkar hon delaktighet som möjligheten för barn att aktivt vara med i och påverka den 

pedagogiska verksamheten, men hon tar även upp hur barn skapar relationer i och 

normer för den.  Dolk ser delaktighet som ett slags förhandlingsutrymme där alla i en 

gemenskap, både barn och vuxna, ska få uttrycka sig men också tillåtas påverka genom 

att det som sägs tas på allvar. Med detta menar hon att barns delaktighet inte handlar om 

att de ska få igenom sin vilja i allt, men att de ska få uttrycka den, bli hörda och i 

förhandlingen få förklarat för sig varför det inte finns möjlighet att tillmötesgå den. 

Även Johannesen och Sandvik (2009) lyfter detta i förhållande till delaktighet, enligt 

deras mening så handlar delaktighet inte om hur någons rättighet står över någon 

annans, utan om hur människor i en gemenskap samspelar, lyssnar och respekterar 

varandra.  

 
3.2 Barns inflytande 
 
Begreppen delaktighet och inflytande används ofta synonymt och det förekommer till 

viss del i forskningssammanhang samt i det vardagliga talet inom både förskolan och 

skolans kontext (Arnér, 2006; Dolk, 2013). Men Arnér (2006) påtalar i sin avhandling 

”Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna?” att begreppen 

skiljer sig åt och att delaktighetsbegreppet kan skymma sikten för barnet som ett 

skapande subjekt. Hon tolkar begreppet inflytande som att barn ska ges möjlighet att på 

ett tydligt sätt kunna påverka sin egen vardag, där vuxna hörsammar och respekterar 

barnet. Enligt henne får då barn inflytande genom att pedagogerna utgår från deras idéer 

och initiativ i sin planering i förskolan. Arnérs avhandlingen bygger på ett 

utvecklingsarbete ”Barns inflytande i förskolan” där förskolpedagoger deltog. 

Utvecklingsarbetet avsåg att följa upp pedagogernas process i att gå från ett nekande till 

ett bejakande förhållningssätt gentemot barnens idéer och initiativtagande, men även att 

synliggöra varför pedagoger inte alltid förhåller sig till det de tillkännager sig (Arnér, 

2006).   

 

I Westlunds (2011) avhandling ”Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En 

demokratididaktisk studie” undersöktes pedagogers arbetssätt med barns inflytande. 

Studien genomfördes med hjälp av observationer på två förskoleavdelningar, samt 

intervjuer med pedagoger för att utröna vad arbetet med barns inflytande kan innebära i 

praktiken. Enligt Westlund är begreppet inflytande något som, direkt, kan tolkas som 

barns påverkansmöjligheter vilket, enligt min uppfattning, ligger i linje med Arnérs 

tolkning av inflytande. Men tillskillnad från Arnér (2006) så visar Westlund att 

inflytande är en integrerad del i delaktighet. Emilson (2008) tar också upp en liknande 

definition av begreppet inflytande, hon anser att det är barns möjlighet att påverka 

genom att höras, synas och bli respekterade. Enligt henne är inflytande något som 

främst riktar sig till individen och dennes möjlighet att göra egna val och ta egna 

initiativ. 

 

3.3 Möjligheter och svårigheter med barns delaktighet och inflytande 
 

Som tidigare nämnts, i inledningen av denna studie, så har förskollärare makten över 
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barns delaktighet och inflytande i förskolan. I den redan presenterade studien av Dolk 

(2013) så är denna asymmetriska maktrelation mellan vuxna och barn avgörande för 

barns delaktighet. Vuxnas ansvar för barn ger dem större möjlighet till att påverka olika 

händelser i förskolan. Enligt Dolk (2013) går denna relation inte att upphäva men 

däremot omförhandla. När barn bjuder motstånd mot den planerade verksamheten 

skapas ett förhandlingsläge där de kan skapa nya villkor för sig själva, alltså bli 

delaktiga. Vidare anser Dolk (2013) att det inte går att bortse från den asymmetriska 

maktrelationen när det kommer till barns rättigheter utan denna bör tas till hänsyn men 

också utmanas för att både vuxna och barn ska bli delaktiga i förskolans praktik. Detta 

innebär dock inte att barn ska få allt det vill, alltid, det handlar mer om att vuxna inte 

ska undertrycka konflikter utan ta tillvara på motståndet i sitt arbetssätt med delaktighet 

i verksamheten.   

 

I den tidigare presenterade studien av Westlund (2011) fann hon en rad olika 

arbetsformer som möjliggör barns inflytande i förskolan. Den första av dessa 

arbetsformer handlar om att skapa handlingsutrymme, vilket rymmer; aktiviteter barn 

själva tar initiativ till, att de inte behöver be om lov för att sätta igång en aktivitet och 

tillåts göra saker i sin egen takt. Den andra arbetsformen är att skapa möjligheter för 

mer spontana samtal med barn, genom att till exempel dela in dem i mindre grupper. 

Den tredje arbetsformen är att pedagogerna ger stöd åt barns relation till varandra 

genom att främja kommunikation mellan dem. Att planera verksamheten efter barns 

behov och intressen är en fjärde arbetsform hon tar upp. Denna arbetsform innefattar att 

arbeta tematiskt utefter barns uttryck och önskemål. Den femte arbetsformen Westlund 

(2011) fann, vilken också var den allra vanligaste, är att skapa möjligheter för barn att 

välja och bestämma genom att; ge dem valalternativ, fråga efter deras förslag, komma 

med erbjudanden och förslag samt uppmuntra initiativ som barn kommer med. Den sista 

arbetsformen handlar om att pedagogerna ger barn möjlighet till ansvar.  

 

Westlund (2011) tar också upp olika dilemman som kan uppstå i pedagogers arbete med 

barns inflytande. Hon menar att dessa dilemman övergripande handlar om frihet och 

styrning, alltså när, hur och över vad barn ska ha inflytande. Enligt Westlund sker det 

alltid en viss styrning eftersom pedagoger har det yttersta ansvaret och därmed sätter 

upp ramar för verksamheten. Ramarna behövs för att pedagoger själva har krav och 

omständigheter att förhålla sig till, ett sådant krav som främst lyfts är att förverkliga de 

olika mål som ingår i förskolans uppdrag, som omsorgsmål och lärandemål. Styrningen 

blir då nödvändig men också meningsfull i förhållande till dessa krav och 

omständigheter. Westlund (2011) likställer inte barns inflytande med frihet från yttre 

begränsningar, utan menar att barns möjlighet till inflytande sker inom dessa ramar. 

 

I Westlunds (2011) avhandling handlar det mest uttalade dilemmat kring frihet kontra 

styrning om att pedagoger inte alltid kan arbeta som de vill utan exempelvis hindras av 

organisatoriska faktorer. Hon lyfter att ett exempel på en sådan omständighet är när det 

är brist på tid och personal. Dåligt med personal påverkar barns inflytande eftersom det 

leder till tidsbrist som i sin tur ökar styrningen från de vuxnas sida. Hon lyfter även att 

en annan sådan omständighet är när det finns motstridigheter i arbetsgruppen, 

förhållningssätt som skiljer sig åt, vilket kan leda till att personal visar hänsyn till 

kollegor istället för att ge barn inflytande. Westlund (2011) tar även upp rättvisa som ett 
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dilemma alltså huruvida det är rättvist att behandla alla barn lika och ge dem samma 

möjligheter till inflytande, eller om pedagogerna utifrån barns olikheter, personligheter 

och intressen, ska ge dem olika möjligheter till inflytande. Hon menar att om barn helt 

fritt, utan begränsningar, får utöva inflytande så kan det uppstå ojämlikhet och 

pedagogerna säkerställer då, genom styrning, allas jämlikhet. Ytterligare ett dilemma 

som framkom är om pedagoger, genom styrning, ska leda in barn mot sysselsättningar 

som bryter stereotypa könsmönster eller fritt låta dem välja. Sist ser hon även en 

problematik i att barn inte alltid uttalar en egen åsikt, utan påverkas av kamrater eller 

säger det de tror vuxna vill höra.  

 

Något som även framkom i Westlunds (2011) studie var att pedagogers förhållningssätt 

påverkar hur de handlar och att detta i olika situationer uppfattas avgörande för 

huruvida barn har inflytande. Pedagogers förhållningssätt är något väldigt centralt i 

Arnérs (2006) avhandling, hon menar att det är de vuxna som har makten att bestämma i 

vilken utsträckning barn ska bli hörda och sedda och därmed få möjlighet till inflytande. 

Möjligheten för barn att få inflytande ligger i vilken mån pedagogerna kan inta ett 

relationellt perspektiv samt ett barns perspektiv. Enligt Arnér syftar relationellt 

perspektiv på att se på relationerna mellan människor och vad som sker i dessa möten, 

utan att koppla de frågor och problem som uppkommer till inneboende egenskaper hos 

människorna. Genom att pedagoger utmanar förgivettagna förhållningssätt om att barn 

”är” på ett visst sätt, till att istället anamma det relationella perspektivet där man låter 

barnen ”framträder inom ramen för det möte och de villkor som uppstår” (Arnér, 

2006:98) så möjliggörs barns inflytande. Möjligheten för pedagoger att utveckla 

arbetssätt och synsätt, som gynnar barns inflytande, ligger även i att närma sig barns 

egna perspektiv. Detta syftar till att närma sig barnets egen syn på sin situation, det 

handlar om att i möte med barn intressera sig för dem som människor och att se sina 

egna möjligheter till att utveckla sig som vuxen (Arnér, 2006). I Arnérs (2006) studie 

framkom att pedagogernas tidigare förhållningssätt styrdes mycket av ”traditioner, 

regler, pedagogernas syn på barn och pedagogernas hänsyn till varandra” (Arnér, 

2006:93). När barn tar initiativ till något som rubbar den rådande ordningen samt 

överrumplar pedagogerna så bemöts detta ofta av oro från pedagogernas sida, att 

situationen ska skapa besvär för dem samt ge upphov till stress och kaos. Barnens 

initiativ skulle även kunna störa den organisation som vilar på traditioner och 

pedagogernas förgivettagna handlanden. Arnér (2006) anser även att arbetslaget är en 

faktor i förskolan som gör att pedagogerna inte alltid handlar utifrån de synsätt som de 

tillkännager. Pedagoger som utgår från det förgivettagna handlar med hänsyn till vad de 

traditionellt brukar göra samt vad kollegorna tycker, istället för att utgå ifrån vad barnen 

tycker är önskvärt och meningsfullt (ibid.). 

 

Shier (2001) har utformat en modell ”pathways to participations” vilken kan användas 

som ett verktyg av vuxna för att införliva barns deltagande i de verksamheter där barn 

vistas. Modellen består av fem steg som kan tas av vuxna för att göra barn delaktiga. 

Första steget är att barn blir lyssnade till, andra är att barn får stöd i att uttrycka sina 

åsikter, tredje är att barns åsikter tillvaratas, fjärde är att barn är involverade i 

beslutsprocesser, femte och sista är att barn delar makt och ansvar i beslutsfattande. 

Tanken är att modellen ska skapa ett reflekterande hos vuxna där de kan fråga sig varför 

de inte har möjlighet till att svara ”ja” (ibid.). Enligt Williams. m fl. (2016) handlar 
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modellen om vuxnas ansvar att främja barns delaktighet genom att barn får komma till 

tals och bli lyssnade på. 

 

I Emilsons (2008) avhandling, som presenterats tidigare i texten, visar det sig att när 

lärares ramar inte är så strama så verkar det gynnande för barns delaktighet och 

inflytande, för då har barn större möjlighet till egna val och initiativ. Alltså när 

lärarkontrollen har en mer kommunicerande karaktär och ramarna är flexiblare så 

skapas utrymme för barn. Kommunikationen mellan lärare och barn speglar då en mer 

jämn relation, där alla deltagare tillsammans påverkar det pedagogiska sammanhanget. 

Något som också visar sig Emilsons (2008) studie är att lärares närmande av barnens 

perspektiv bidrar till delaktighet och inflytande då det skapas en mer fri dialog i 

kommunikationen. Det förefaller viktigt för barns delaktighet att läraren ger bekräftelse, 

respons och visar emotionell närvaro i öppna dialoger vilket även är av vikt för deras 

inflytande (Emilson, 2008). 

 

3.3.1 Sammanfattning 

I tidigare forskning framgår det att det är vuxna i förskolan som har makten att avgöra 

barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Därmed blir förskollärares 

förhållningssätt och agerande gentemot barn viktiga aspekter för dessa möjligheter. Stor 

vikt läggs vid att i möte med barn inte ha förutfattade meningar och strama ramar utan 

istället försöka närma sig deras perspektiv. För att få veta något om barn, ur deras egen 

synvinkel, förutsätter det att förskollärare i kommunikationen med barn lyssnar till vad 

de har att säga, stöttar dem i att uttrycka sig, bekräftar dem och ger respons samt visar 

emotionell närvaro. Utefter detta möjliggörs barns delaktighet och inflytande genom att 

förskollärare tillvaratar de initiativ, intressen och motstånd, som barn ger uttryck för, i 

förskolans verksamhet. Förskollärare kan också möjliggöra barns delaktighet och 

inflytande genom att dela ansvar med barnen, involvera dem i beslutsfattande samt låta 

dem göra val. Det anses också viktigt att skapa handlingsutrymme för barn, ge dem 

möjlighet till spontana samtal och främja kommunikationen mellan barn.     

 

Som tidigare nämnts så ligger bland annat barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i förskollärares förhållningssätt, men det kan också ses som en svårighet. 

Främst handlar denna svårighet om att frångå ett förhållningssätt där förskollärare 

handlar utefter traditioner, rutiner och förutfattade meningar vilket hämmar barns 

inflytande. En annan svårighet som framkommit, i den tidigare forskningen om barns 

inflytande, är dilemmat om förskollärares styrning kontra barns möjlighet att fritt välja 

och bestämma. Det handlar om en vilja att ge barn möjlighet att få inflytande men att 

olika faktorer spelar in på förskollärares styrning. Faktorerna är dels av organisatoriska 

slag som tidsbrist och personalbrist men också motstridigheter i arbetslaget. Rättvisa ses 

också som en svårighet, huruvida styrning ska utövas för att säkerställa likställdhet 

mellan barnen eller utgå från barns olikheter. Något som även ses som svårt är att 

avgöra om styrning ska utmana barn i stereotypa könsmönster eller om de fritt ska få 

välja aktiviteter. Tillsist kan det vara svårt att veta om barns åsikter kommer från de 

själva utan påverkan av någon annan.   
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4 Teori/Begrepp 

 

I denna del av studien kommer de centrala begreppen delaktighet och inflytande 

presenteras. Begreppens definitioner grundar sig främst i den tidigare forskning som 

redogjorts för i föregående del av studien, men begreppen kommer även utvecklas samt 

tydliggöras för att konkritisera vad de har för betydelse i denna studie . Det är sedan 

dessa begreppsutredningar som används, som teori, för att analysera hur de fyra 

förskolelärarna tolkar delaktighet och inflytande, vad de menar möjliggör barns 

delaktighet och inflytande samt vilka svårigheter de ser i detta arbete. När det inte går 

att analysera förskollärarnas uppfattningar utifrån teorin kommer istället tidigare 

forskning användas.  

 

4.1 Delaktighet 
 

Enligt svenska akademiens ordlista betyder delaktighet aktiv medverkan 
(www.svenskaakademien.se 2017). Utifrån detta går det att definiera delaktighet som att 

medverka eller delta i en gemenskap, vilket flertal forskare också gjort (Dolk, 2013; 

Johannesen & Sandvik, 2009; Arnér, 2006). Likt Emilson (2008) syftar begreppet 

delaktighet då till något kollektivt. Delaktighet som gemenskap syftar, i denna studie, 

till att ingå i ett sammanhang, där människor tillsammans med andra samspelar, i en 

aktivitet eller mot ett gemensamt fokus (Karlsson, 2014). Ett gemensamt fokus som 

redan är förutbestämt av någon annan (Arnér, 2006). I gemenskapen ska inte någons rätt 

stå över den andres utan alla ges ett likt värde (Johannesen & Sandvik, 2009). Men 

definitionen handlar inte bara om medverkan, den inkluderar även att vara aktiv, det 

räcker inte att bara vara närvarande. Delaktighet i form av att vara aktiv betyder då, i 

denna studie, att få uttrycka sina åsikter, intressen och intentioner och även få stöd i att 

lyfta dessa samt att de blir hörda, sedda och lyssnade till (Dolk, 2013; Shier, 2001; 

Johannesen & Sandvik, 2009 m.fl.). Delaktighet förutsätter då, i likhet med Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2003), Johannesen & Sandvik (2009) och Dolk (2013), en 

respekt för varandra i gemenskapen och innefattar också att bli tagen på allvar, bli 

bekräftade och att få respons.  

 

Delaktighet, i denna studie, kommer utefter ovanstående ses som en aktiv medverkan 

där central begrepp som gemenskap, samspel, gemensamt mål, bli hörd och sedd, bli 

lyssnad till, få bekräftelse, respons och respekt ingår.  

 

4.2 Inflytande 
 

Inflytande, direkt översatt utifrån svenska akademiens ordlista, betyder möjlighet att 

påverka (www.svenskaakademien.se 2017). I studiens tidigare forskning så tolkar 

många forskare in möjligheten att påverka i begreppet delaktighet, alternativt slås 

delaktighet och inflytande samman i en gemensam definition.  Men Westlund (2011) 

och Arnér (2006) anser att inflytande tillskillnad från delaktighet har en mer precis 

betydelse som syftar till påverkansmöjligheter, de separerar därmed begreppen, vilket 

även jag kommer göra i denna studie.   
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Inflytande, definierat i denna studie, är individens möjlighet att göra egna val och ta 

egna initiativ (Emilson, 2008). Men tolkningen av inflytande ska inte bara stanna där, 

utan är också barns möjlighet att påverka planeringen i förskolan, barn ska på ett tydligt 

sätt ges möjlighet att påverka sin egen vardag genom att deras uttryck ses som 

meningsfulla (Arnér, 2006). Deras idéer och initiativ ska därmed hörsammas (ibid.). Jag 

kommer även, likt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003), se delaktighet och 

tillvaratagande av barns agerande som en möjlighet för barn att påverka. Jag menar att 

om barn aktivt medverkar har de också möjlighet att påverka.       

 

Inflytande, i denna studie, kommer utefter ovanstående ses som barns möjlighet att 

påverka, inte bara påverka det som sker här och nu, i vardagen, utan även påverka 

planeringen av verksamheten. Där möjligheten återfinns i delaktighet och i val, där barn 

både i grupp och som individer får besluta och bestämma samt att barns egna initiativ 

och deras intressen tillvaratas. 
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5 Metod 

 

I denna del redogörs de metoder som använts i genomförandet av studien. De omfattar 

vilken metodansats studien bygger på, vilka urval som gjorts, hur genomförandet gått 

till, etiska övervägande samt trovärdighet, giltighet och generalisering av studien.  

 

5.1 En kvalitativ studie 
 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Björkdahl Ordell (2007) är en 

kvalitativ metodansats lämplig när studier ska undersöka hur något upplevs. Eftersom 

denna studie hade i syfte att belysa förskollärares erfarenheter och föreställningar om 

barns inflytande och delaktighet samt de svårigheter och möjligheter som kan finnas i 

detta arbete så valdes således en kvalitativ metodansats. Enligt Backman (2008) kan 

kvalitativa metoder till skillnad från kvantitativa metoder inte resultera i numeriska 

observationer där mätning sker genom matematik och statik. Kvalitativa metoder kan 
istället innefatta verbala formuleringar, både talade och skrivna. Christoffersen och 

Johannessen (2015) tar upp att kvalitativa metoder utgör en större flexibilitet än 

kvantitativa metoder då forskare i större utsträckning tillåts att vara mer spontan och 

anpassningsbar i mötet med deltagarna.  

 

Intervjuer valdes som undersökningsinstrument vilket Christoffersen och Johannessen 

(2015) skriver är en vanligt förekommande metod vid insamlandet av kvalitativa data. 

Kvalitativa intervjuer kan innebära öppna frågor och det kan finnas variation i hur dessa 

ställs från deltagare till deltagare. De tar även upp att genom öppna frågor så kan 

deltagarna i undersökningen använda sig av sina egna ord i svaren samt att de har chans 

att ge mer uttömmande och detaljrika svar än vid kvantitativa undersökningar. Jag valde 

att göra semistrukturerade och individuella intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är 

semistrukturerade intervjuer flexibla, även om de har bestämda ämnen att behandla och 

frågor som ska besvaras så är ordningsföljden av ämnena inte av så stor betydelse. 

Vidare erbjuder denna typ av forskningsintervju respondenterna att utveckla sina idéer 

samt att ge öppna och uttömmande svar. Jag utgick från en intervjuguide baserad på 

frågeställningarna i studien samt teorin i tidigare forskning. Fortsättningsvis tar 

författaren upp den personliga intervjun, vilket är ett möte mellan en forskare och en 

respondent. Fördelar med den personlig intervjun är att den är lätt att arrangera, lätt att 

kontrollera, lätt att härleda samt förenklar transkribering vid inspelning.  

 

5.2 Urval 
 

Urvalet av respondenter i studien gjordes genom två kriterier. Det första kriteriet var att 

respondenterna skulle vara utbildade förskollärare. Kihlström (2007) tar upp att 

undersökningsgruppens respondenter bör ha erfarenhet av de ämnen som ska behandlas, 

eftersom de då inte bara ger åsikter och synpunkter utan faktiska exempel på händelser 

de upplevt. Det andra kriteriet var att respondenterna skulle arbeta på två olika förskolor 

för att få mer nyanserade svar. Efter detta så gjorde jag ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2009), valde respondenter efter tillgänglighet. Valet föll på fyra kvinnliga 

förskollärare i åldrarna 33 - 52 år, med en yrkeserfarenhet mellan 10 - 31 år och som 
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arbetar med barn i 3 - 5 årsåldern. Förskollärarna kommer från två olika förskolor 

belägna på landsbygden i en kommun i sydöstra Sverige. För deras anonymitet har jag 

fingerat namnen och de kommer i följande delar av studien benämnas; Anna, Karin, 

Stina och Pia.  

 

5.3 Genomförande 
 

Förskolechefer vid två förskolor kontaktades via telefon för en förfrågan om två av 

deras förskollärare skulle vara intresserade av att delta i studien, men då den ena 

förskolans chef inte var anträffbar via telefon så valde jag att personligen gå dit med 

min förfrågan. Jag presenterade mig och berättade att jag är studerande på 

förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Vidare talade jag om att jag skrev mitt 

självständiga arbete, syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. På förskolan 

som kontaktades via telefon bad jag att få återkomma inom några dagar för svar om 

deltagande. I den förskolan som jag personligen besökte blev jag uppmanad att själv 

fråga förskollärarna i verksamheten och även där bad jag att få återkomma inom några 

dagar. Efter några dagar återkom jag till förskolorna och förskollärarna var positiva till 

att medverka som respondenter till studien, därmed avtalades tid och plats för 

intervjuerna.  

 

Genomförandet av intervjuerna skedde på en lugn avskild plats vilket enligt Kihlström 

(2007) är viktigt för att en intervju ska bli bra. Respondenterna fick inte ta del av 

intervjuguiden i förväg, detta för att få så spontana svar som möjligt. Intervjuerna 

spelades in med en smartphone. Denscombe (2009) tar upp att även om ljudinspelningar 

kan göra att respondenten kan känna sig hämmad så finns det många fördelar då det ger 

en näst intill fullständig redogörelse av vad som sagts under intervjun. En nackdel kan 

dock vara, enligt författaren, förlusten av de icke verbala, såsom kroppsspråk. Därför 

användes anteckningsblock vid intervjuerna för att komplettera ljudinspelningarna.             

   

5.3.1 Forskningsetik 

I genomförandet av studien så har hänsyn tagits till forskningsetiska ställningstaganden. 

Enligt God forskningssed (2017) ska forskaren, i förhållande till medverkande, 

informera om syftet med forskningen, att medverkandet är frivilligt och att de därmed 

kan avböja medverkan närhelst de vill. Det är viktigt att samtycke från de medverkande 

föreligger. Vidare ska forskaren informera om hur insamlat material kommer att nyttjas, 

alltså hur det kommer förvaras och hur länge det ska sparas, samt vem som har tillgång 

till det. Ytterligare en etisk princip är att de medverkande ska utlovas identitetsskydd 

(God forskningssed, 2017). 

 

Alla respondenterna har informerats om att studien utförs av utbildningsskäl och att 

undersökningen handlar om barns delaktighet och inflytande. Samtliga har gett sitt 

samtycke till att delta, under information om att deltagandet är frivilligt. Vidare 

informerades respondenterna om att intervjumaterialet i form av ljudupptagning och 

anteckningar endast kommer användas för att besvara frågeställningarna i studien och 

därefter kommer materialet förstöras. Vidare delgavs även att de kommer vara anonyma 

i studien, deras namn kommer kodas och att det enbart är jag som kommer ta del av 

ljudinspelningar och anteckningar. Intervjumaterialet har tagits om hand på ett varsamt 
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sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till detta.  

 

5.3.2 Metod för bearbetning av empiri 

Efter genomförandet av intervjuerna så transkriberades ljudinspelningarna, vilket är en 

ofta använd metod enligt Dovermark (2007). Detta gjordes för att på ett enklare sätt 

kunna bearbeta informationen och enligt Dovermark (2007) då göras mer analytisk 

värdefull. Efter att alla ljudinspelningar ordagrant skrivits ut i text så lästes dessa 

igenom, för ytterligare inblick i vad respondenterna sagt. Sammanfattandet av resultat 

skedde genom att transkriberingarna färgkodades och sorterades in under mina 

frågeställningar. Det bör även nämnas att i resultatredovisningen tog jag bort 

grammatiska fel, upprepningar men också saker så som skratt och harklingar för 

läsbarheten och respondenternas anonymitet (Dovermark, 2007). Därefter så 

analyserades respondenternas svar med hjälp av den forskningslitteratur som används i 

denna studie.   

 

5.4 Trovärdighet, giltighet och generalisering 
 

Trovärdighet i en studie ges genom att den bygger på erkända metoder och 

tillvägagångssätt, därmed måste validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet styrkas 

(Denscombe, 2009). Enligt Kihlström (2007) så är validitet hur giltig en studie är, alltså 

att den faktiskt undersöker det som avses undersökas. Viktigt är att använda sig av 

undersökningsinstrument som passar den form av studie som görs. Eftersom jag gjorde 

en djupgående studie där förskollärare berättade om sina upplevelser stärks validiteten i 

valet av kvalitativa intervjuer. Då jag under intervjuernas gång säkerställde att den 

information jag fick var korrekt uppfattad, genom att ställa motfrågor som ”menar du 

att…?” och ”har jag förstått dig rätt...?” stärks trovärdigheten i den empirin som 

samlades in. Dock är det svårt att veta om respondenternas faktiska utsagor stämmer 

överens med deras handlingar, och enligt Denscombe (2009) är detta svårt att 

kontrollera. Ett sätt att kontrollera detta på kallas triangulering vilket innebär att man 

betraktar saker ur mer än ett perspektiv. Utifrån detta hade observationer stärkt 

trovärdigheten i min studie.    

 

Tillförlitlighet handlar om att de undersökningsinstrument som används ska vara 

”neutrala till sin verkan”, och tillförlitlighet kan kontrolleras genom att fråga sig om 

resultatet av studien hade blivit samma om någon annan genomfört den (Denscombe, 

2009:378). Jag har på ett så riktigt sätt som möjligt redogjort för de val som gjorts i 

studien, men som Denscombe (2009) skriver är det svårt att kopiera ett socialt 

sammanhang.        

 

Generaliserbarhet är enligt Denscombe (2009) huruvida undersökningsgruppen kan 

anses representativa rent generellt. Då min studie var liten i omfattning och jag endast 

genomförde intervjuer med fyra förskollärare kan studiens resultat inte ses som 

allmängiltigt för alla förskollärare.  
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6 Resultat/Analys 

 

I denna del av studien presenteras det resultat som framkommit i intervjuerna med de 

fyra förskollärarna. Först redovisas resultatet vilket sedan efterföljs av en analys utifrån 

valda begreppsdefinitioner (teori) samt utifrån tidigare forskning. 

 
6.1 Förskollärarnas tolkning av barns delaktighet 
 

Alla förskollärare tolkar delaktighet som något barnen deltar i tillsammans med andra. 

Enligt Anna handlar delaktighet om ärlighet och en ömsesidig respekt för varandra, att 

hon respekterar barnen och de respekterar henne. Hon belyser detta i ett exempel: 
 

Jag kanske har tänkt att vi ska, efter maten, ha lite vila med massagebollarna. Men så 

kanske barnen säger nej, kan vi inte göra det här.  Att man då inte håller fast vid sin grej 

utan man kanske lyssnar på vad barnet har att säga och då kommer respekten in, att jag 

respekterar det de säger. (Anna) 

 

Något som också framkommer i exemplet är att hon ser delaktighet som att lyssna till 

vad barnen har att säga. Anna fortsätter förklara att för henne är delaktighet att ha 

djupare samtal med barnen, där det är viktigt att lyssna på ”vad barnen har att säga, vad 

de verkligen vill säga” och att de har en relation som möjliggör sådana samtal, ett slags 

förtroende för varandra. Anna säger också att barnen måste känna att de är viktiga, att 

de har lika mycket rätt att samtala som ”den vuxna som sitter bredvid” eller någon 

annan. Karin nämner även hon att barnen måste känna sig viktiga och att de gör de, och 

blir delaktiga, när de blir hörda och lyssnade till. Att lyssna är något även Pia och Stina 

tar upp i sina definitioner av delaktighet.  

 

Karin tolkar delaktighet som att ta del av det som händer i verksamheten och belyser 

vikten av demokratiska principer. Hon anser att barnen är delaktiga när de får 

valmöjligheter och när de är med i det som bestäms, inte att de får bestämma, utan det 

de gemensamt i gruppen bestämt.  Hon säger att ”man få lära sig att ge och ta, det 

kanske inte är alltid blir som man vill just den dagen men tillsammans har vi bestämt att 

det blir det här”. Även Pia och Stina tolkar begreppet delaktighet som att barnen gör val 

och är med och bestämmer. Pia utvecklar med att detta ska ske utifrån barnens intressen 

och behov, för att forma miljön i förskolan. Hon menar dock att det inte bara handlar 

om miljön utan också om andra saker de gör, som aktiviteter, ”barnens tankar och 

barnens intresse påverkar vad vi väljer att göra både i aktiviteter och i miljön och sen 

kommer delaktigheten med när man är med och genomför det här”. Delaktighet för 

henne är då det de tillsammans gör, men det som ligger till grund för vad de gör utgår 

från att barnen ska ha inflytande. Hon talar om att barnen ska delta i ”hela processen” 

och lyfter i ett exempel:  
 

Om vi till exempel säger att vi ska göra om inne i byggrummet, vi märker att det inte 

används längre så mycket som vi hade hoppats. Att man sätter sig ner och pratar med 

barnen om vad de tycker om att göra och vad de önskar, vad de tycker fattas, vad skulle det 

finnas för material här, vad saknar ni? Och vad skulle ni vilja göra med det materialet och 

sen att de få vara med och bestämma var placerar vi materialet. För dem vet ju egentligen 

mycket bättre än oss, var grejerna ska stå för att det ska vara lättillgängligt. (Pia) 
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Pia menar också att det är viktigt att göra det tydligt för barnen att de är delaktiga, att de 

ska känna att det här har vi varit med om, vi har varit delaktiga i att skapa detta.  

 

Stina säger att det är viktigt att samtala med barnen eller som hon säger ”bolla med 

barnen” och att då inte ge dem direkta svar utan ge motfrågor. Hon talar om detta som 

ett sätt att hela tiden försöka få med barnen i samtal och tycker detta speglar allt de gör i 

förskolan.  

 

Resultatet visar att förskollärarna definierar begreppet delaktighet som att gör något 

tillsammans med andra, att vara med och om ömsesidighet i en gemenskap. De 

definierar också begreppet deltagande med att förskollärare måste vara lyhörda, 

inlyssnande och att de interagerar med barnen. Barnen ska vara en del av det som 

händer och planeras för i verksamheten. Samtal med barnen, där de blir lyssnade till och 

hörda, ses därmed som viktigt. Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och 

åsikter utan att de nödvändigtvis får bestämma.  

 

Utifrån begreppsutredningen dras slutsatsen att delaktighet är något som sker när man 

gör något tillsammans vilket kan kopplas till ett flertal författare som tolkar begreppet 

som att delta eller medverka i en gemenskap (Dolk, 2013; Johannesen & Sandvik, 2009; 

Arnér, 2006) och är något kollektivt (Emilson, 2008). Att barnen deltar i planerade 

aktiviteter kan ses som att de deltar i förutbestämda aktiviteter där det finns ett 

gemensamt mål (Karlsson, 2014). Förskollärarna menar också att det är viktigt att de 

interagerar med barnen, något Karlsson (2014) lägger in i sin definition av delaktighet. 

Resultatet visar även att förskollärarna lägger vikt vid att i samtal med barnen vara 

inlyssnande och lyhörda inför deras tankar och åsikter. Att barnen får uttrycka sina 

tankar och åsikter ses som en förutsättning för aktivt deltagande, vilket i studien är en 

del av begreppet delaktighet (Dolk, 2013; Shier, 2001; Johannesen & Sandvik, 2009 

m.fl.).   

 

Utifrån tidigare forskning visar resultatet att delaktighet ses som möjligheten för barn att 

aktivt vara med i och påverka den pedagogiska verksamheten (Dolk, 2013). Enligt Dolk 

(2013) ska alla i en gemenskap, både barn och vuxna, få uttrycka sig men också tillåtas 

påverka. Dock menar Dolk att barns delaktighet inte handlar om att de ska få igenom sin 

vilja i allt, men att de ska få uttrycka den och bli hörda. Ingens rättighet står över någon 

annans, utan delaktighet handlar om hur människor i en gemenskap samspelar, lyssnar 

och respekterar varandra (Johannesen & Sandvik, 2009).  

 

I resultatet framkom det även att barnen själva ska uppleva sig delaktiga, vilket är något 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) ser som en förutsättning för delaktighet, de 

menar att barn är delaktiga först när de känner sig delaktiga. 

 
6.2 Förskollärarnas tolkning av barns inflytande 
 

Alla förskollärarna anser att inflytande handlar om att barnen ska påverka eller ha 

möjligheten att påverka. De ska ha möjlighet att påverka sin vardag, det som händer här 

och nu. Alla menar att inflytande då är när barnen påverkar genom att göra val. Pia 
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belyser detta i ett exempel:  
 

Maten är ju också en sådan här sak, de kan välja av det som finns men de kan inte påverka 

vad där finns, men av det som finns i matsalen där kan de välja […]det kanske finns 6-7 

olika sorters grönsaker, då kanske det är något man gillar i alla fall. (Pia) 

 

Men alla lägger stor vikt vid att barns inflytande inte bara ska stanna vid att barn får 

välja om de till exempel vill vara ute eller inne, det handlar om verksamheten, och de 

aktiviteter de planerar för barnen, i stort. Barns möjlighet till inflytande anser de därmed 

är att de lyssnar, observerar och samtalar med barnen samt tar tillvara på deras intressen 

och behov, för att dessa senare ska ligga till grund för verksamhetens planering och 

utformning.  
 

De ska få ta kort själva med Ipaden på vad de tycker är roligt att leka med inne och vad de 

tycker är roligt att leka med ute, sen kan man spinna vidare på det. Tycker de till exempel 

att det är roligt med bilar kan man föra in teknik lite mer kanske och göra experiment med 

de, vad gör så att bilen fungerar. (Karin) 

 
Resultatet visar att samtliga förskollärare tolkar inflytande som att barnen ska påverka 

eller ha möjligheten att påverka. Detta är något som ligger i samklang med studiens 

teoretiska begreppsutredning, att inflytande definieras som just påverkansmöjligheter 

(Westlund, 2011; Arnér, 2006). Förskollärarna menar att när barn gör val har de 

inflytande över sin vardag. Att barn får göra val, egna val och ta egna initiativ är något 

som belyses av Emilson (2008) och som handlar om den enskilda individens inflytande. 

Men förskollärarna menar att inflytande är mer än så, det är något som ska integreras i 

hela verksamheten. De talar om att fånga barnens intressen och tillvarata deras behov 

genom att lyssna, observera och samtala med dem vilket sedan ska påverka hur de 

planerar och utformar verksamheten. Detta kan kopplas till Arnér (2006) som anser att 

barns inflytande handlar om möjligheten att påverka planeringen i förskolan, att de på 

ett tydligt sätt ges möjlighet att påverka sin egen vardag genom att deras uttryck ses som 

meningsfulla och där deras idéer och initiativ hörsammas. Men resultatet visar också att 

förskollärarna inte låter barnen fritt få bestämma, utan deras inflytande begränsas. I 

ovannämnda exempel integreras snarare barnens inflytande i förskolans aktiviteter. 

Utifrån tidigare forskning kan detta kopplas till Westlund (2011) som menar att det 

alltid sker en viss styrning i förskolan då pedagoger har det yttersta ansvaret och därmed 

sätter upp ramar för verksamheten. Hon likställer inte barns inflytande med frihet från 

yttre begränsningar, utan menar att barns möjlighet till inflytande sker inom dessa 

ramar.  

 

6.3 Arbetsformer som möjliggör delaktighet och inflytande 
 

6.3.1 Erbjuda valmöjlighet  

Förskollärarna anser att barns inflytande möjliggörs när de får göra val, det blir därmed 

viktigt att barn erbjuds val i verksamheten. Enligt förskollärarna får barnen både 

möjlighet att välja fritt vad de vill göra men också välja utefter efter redan 

förutbestämda alternativ.  
 

Som idag har vi varit nere vid vattnet. Vissa var igång och håvade, kollade räkor och fiskar. 

Vissa var igång och klättrade i berget och i trädet. Ett gäng letade blommor och satt och 
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slog i en bok. Så det är ju också en form av lite inflytande, för där får de ju också 

möjligheten att välja, “vad vill jag göra när jag kommer hit?!”. (Stina) 

 

Anna, Stina och Pia uppfattar att ett val kan vara att inte delta, med hänvisning till att 

”barn tvingas aldrig in i aktiviteter” eller ”ett nej är ett nej”, vilket de menar också är en 

form av inflytande.   

 

Utifrån vald begreppsutredning, så är valmöjlighet och möjlighet att ta egna initiativ en 

del av definitionen av inflytande (Emilson, 2008). Barn möjliggörs inflytande när de får 

välja och jag tolkar det som att barnen då på ett tydligt sätt påverkar sin vardag (Arnér, 

2006). Enligt tidigare forskning kring möjligheter så kan man tolka att möjligheten att 

välja handlar om att ge barn handlingsutrymme (Westlund, 2011; Emilson, 2008). 

 

6.3.2 Involvera barnen i beslutsfattande 

Förskollärarna berättar att de möjliggör delaktighet och inflytande genom att involvera 

barnen i beslut som fattas i verksamheten. Alla anser att barnen ska få vara med och 

bestämma. Karin, Pia och Stina pratar om att involvera barnen i beslutsfattande, genom 

att låta dem rösta, för att möjliggöra deras delaktighet och inflytande. 
 

Sen har vi ju situationer när de väljer gruppnamn. Då röstar vi, vi kör fram med förslagen 

de har. Sen skriver vi ut bilder så att det blir väldigt konkret, sen har de fått varsin 

duplokloss, och sen har de röstat. De har både delaktighet och inflytande [...] Japp, det blir 

stapeldiagram! Och det blir diskussioner, nu har vi fyra kvar som inte röstat. “Hur gör vi?”  

Jo, de måste också få rösta, självklart! Ja då får vi vänta med att bestämma vilket namn det 

blir. Sen hade vi sådan härlig tur att det var två som fick samma antal röster, så vi fick köra 

om hela proceduren. (Stina) 

 

Pia lyfter också stapeldiagram av byggklossar och referera till det som att det måste bli 

tydligt för barnen att de är delaktiga och har möjlighet till inflytande, att de ska känna 

att de varit med och påverkat.  

 

Ur exemplet om val av gruppnamn, i ovan nämnda citat, går det att utläsa att 

beslutsfattande möjliggör både barns delaktighet och inflytande. Barnen har fått komma 

med förslag på vad avdelningen ska heta, alltså samspelar de mot ett gemensamt mål 

(Karlsson, 2014), vilket återfinns i definitionen av delaktighet. De får också lyfta sina 

förslag och dessa har lyssnats till (Dolk, 2013, m.fl.) vilket innebär att de återigen fått 

vara delaktiga. Att förslagen sedan tillvaratas av förskollärarna och att alla haft 

möjlighet, genom att rösta, att påverka innebär att de också haft inflytande (Emilson, 

2008) .   

 

Utifrån tidigare forskning går det att utläsa att förskollärarna upplever att delaktighet 

och inflytande möjliggörs i beslutsfattande, vilket kan kopplas till Shiers (2001) modell 

om hur vuxna kan införliva barns deltagande genom att barn är involverade i 

beslutsprocesser. Ur exemplet från resultatet går det att se Shiers (2001) samtliga steg; 

förskollärarna har lyssnat till barnens förslag på namn och lyft fram dessa, förslagen 

tillvaratas, röstas om och förskollärarna har delat ansvar i att bestämma namn i gruppen. 

Det kan även kopplas till Westlunds (2011) arbetsform om att skapa möjlighet att 

bestämma, där förslag från barnen ses som ett möjliggörande av inflytande.  
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6.3.3 Skapa ett tillåtande klimat 

Alla förskollärare tar upp att det är de som vuxna som kan skapa möjlighet för barnen 

att bli delaktighet och få inflytande. De talar om vikten att skapa ett tillåtande klimat. 

Stina belyser detta genom att säga att det handlar om ”att vara öppen inför deras tankar, 

idéer och förslag”. Pia uttrycker det på följande vis:  

 
Jag försöker tänka hela tiden på det jag ska göra eller som det vi har planerat att göra att då 

försöker jag tänka att, behöver jag göra det eller kan barnen göra det här. Kan jag ta hjälp 

av barnen. (Pia)  

Genom att, som i ovan nämnda citat av Pia, resonera med sig själva så utmanar hon sitt 

sätt att se på vad barn kan vara delaktiga i och få inflytande över.       

 

För att utmana sina förgivettagna arbetssätt och på så sätt möjliggöra barnens 

delaktighet och inflytande i verksamheten menar förskollärarna att de under 

personalmöten och reflektionstid diskuterar med varandra. Enligt Stina kan detta 

uttryckas ”Att ja, nu hände den här situationen, jag löste den så här tillsammans med det 

här barnet. Hur, alltså vad tror ni, om att man kanske skulle gjort så här eller?”. De talar 

om att “bolla med varandra” och att “att hela tiden ha ett samtal kring det”. Pia och 

Anna utvecklar med att de bör ha en öppenhet gentemot varandra och mod att stå upp 

när de inte tycker något fungerat särskilt bra. 

 
Att man vågar säga till varandra som pedagog om man inte, alltså att man ser att någon, du 

är nästan med henne hela tiden, det är bara hon som får påverka. Att man vågar prata, ja 

ifrågasätta varandra som pedagoger också […] ja man måste prata mycket om det här alltså, 

det är så lätt att man … Ah jag såg ett projekt de gjorde på en förskola, och det måste vi 

också göra! Ja det utgick från deras barngrupp, vi kan inte bara ta en aktivitet från en annan 

förskola och sätta i vår barngrupp och tro att det ska bli samma som... de tycker säkert att 

aktiviteten är jätterolig just då, men det får inte samma effekt. Nej, för barnen har inte haft 

inflytande över valet av aktivitet. (Pia) 

Hon ser på detta som att arbetslaget ska samarbeta och hjälpa varandra för barnens 

bästa.  

Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att det är de som vuxna som kan 

möjliggöra barns delaktighet och inflytande. Utifrån tidigare forskning ligger detta i 

linje med Dolks (2013) uppfattning om att vuxna har ett ansvar för barnen och på så sätt 

har en större möjlighet att påverka olika händelser, vilket blir avgörande för barns 

delaktighet. Även Westlund (2011) tar upp att vuxnas styrning är något som påverkar 

barns inflytande och därför är det viktigt att pedagoger uppmärksammar hur de styr i 

verksamheten.  Förskollärarna menar att de gör detta genom att uppmärksamma sina 

egna och varandras förgivet tagna arbetssätt vilket enligt Arnér (2006) möjliggör barns 

inflytande. Vidare tar förskollärarna upp att de skapar möjlighet för barnens delaktighet 

och inflytande genom att vara tillåtande. Enligt Westlund (2011) möjliggörs barns 

inflytande när de får handlingsutrymme till att ta egna initiativ.  

 

6.3.4 Att samtala, lyssna och tillvarata barns intressen     

Förskollärarna poängterar ett flertal gånger hur viktigt det är att samtala med barnen och 

lyssna på dem för att de ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. De belyser 

vikten av att i samtalet visa intresse för vad barn säger och de är då genom att lyssna på 
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barnen de får reda på vad barn faktiskt intresserar sig för. Detta är något Anna, Pia och 

Stina menar att de gör genom att ställa motfrågor.  

Ja, att jag ställer frågor som gör att jag faktiskt är intresserad av vad det här barnet säger 

och att jag ställer frågor kring det de har att berätta. Så att jag inte bara säger, svischar 

“jaja” och så går man, då är det ju ingen mening med det samtalet. Utan att man är 

intresserade av vad de har att säga. (Anna) 

Förskollärarna tar även upp att de inte bara lyssnar på vad barnen säger i samtalet, utan 

att de även lyssnar in och observerar barnen i deras egna aktiviteter, vad som sägs och 

görs, för att se vilka intressen barnen har. Pia säger att ”det är ju att lyssna på dem, se 

dem, observera och sen, ja, ge dem möjligheterna”. Karin bekräftar också detta genom 

att säga att” man kan vara där som en medupptäckare och lyssna”. Karin, Pia och Stina 

upplever att samlingsstunder är ett bra forum för att få syn på deras intressen då fokuset 

många gånger där är att alla ska synas och höras. Alla förskollärarna talar om att 

barnens intressen och behov sedan tas in i planeringen av verksamheten, där 

förskollärarna arbetar med dessa integrerat med läroplanens mål som en helhet.  

Förskollärarna poängterar vikten av att lyssna på barnen för att de ska få möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Att lyssna är något som återfinns i det teoretiska perspektivet 

om delaktighet (Johannesen & Sandvik, 2009). Men då delaktighet, i denna studie, 

också ses som en möjlighet till inflytande så kan lyssna som arbetsmetod möjliggöra 

både delaktighet och inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

 

Förskollärarna uttrycker att de måste lyssna och visa sitt eget intresse i samtalet, för att 

få reda på vad barn intresserar sig för. Detta speglas i den teoretiska 

begreppsutredningen av delaktighet i form av att vara aktivt medverkande, att få 

uttrycka sina åsikter, intressen och intentioner och även få stöd i att lyfta dessa samt att 

de blir hörda, sedda och lyssnade till (Dolk, 2013 m.fl.). När förskollärarna sedan 

belyser att, det barn ger uttryck för, ska ligga till grund för planeringen kan det också 

ses som inflytande utifrån teorin. När barns intressen ses som meningsfulla och 

tillvaratas i planeringen av verksamheten, möjliggör detta inflytande (Arnér, 2006).   

 

I tidigare forskning belyses vikten av att lyssna på barn för att ta reda på vad de 

intresserar sig för, vilket kan ses som ett sätt att närma sig barnets perspektiv (Arnér, 

2006). Enligt Emilson (2008) så är ett närmande av barns perspektiv betydelsefullt för 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

6.3.5 Arbeta med projekt 

Samtliga förskollärare tar upp projekt som ett sätt att arbeta, för att möjliggöra barns 

delaktighet och inflytande. Pia lyfter i ett exempel ett projekt som de arbetat med:  

Det är ju jätte många saker egentligen men det jag kan komma på så pang, det är förra året 

så skulle vi jobba med språket som priomål då, för vi hade en del barn som vi kände 

behövde lite extra stöd och så, då kan vi ju jobba med alla för det är ju inget som bara ska 

vara riktat till några få och då valde vi det som priomål.  Men i det här priomålet så valde vi 

att använda oss av Babblarna. För Babblarna var ju något vi … jag visste ju inte vad det var 

för något förens barnen här på förskolan började prata om babblarna. Då började man ju ta 

reda på vad det här var för någonting egentligen, vad står det för och varför har dem 

kommit till och varför ja, hur används dom. Då har ju barnen haft inflytande, för vi utifrån 



 

 

 

 

20 
 

målet, vi skulle jobba med så har vi valt att jobba med det på ett sånt sätt som vi vet att 

barnen tycker om. (Pia) 

Utifrån exemplet går det att utläsa att de i förskolans verksamhet, planering och 

aktiviteter ta tillvara på barns intressen.    

Att arbeta med projekt kan ses utifrån min valda teori som något som både innefattar 

delaktighet och inflytande. När barnens intresse tillvaratas, i ett projekt, har de haft 

inflytande (Arnér, 2006; Westlund, 2011). När barnen sedan aktivt medverkar i 

aktiviteterna så ses de utifrån teorin som delaktiga (Karlsson, 2014). I tidigare forskning 

menar Westlund (2011) att planera verksamheten efter barns behov och intressen är en 

arbetsform för att främja barns delaktighet och inflytande. Arbetsformen innefattar att 

arbeta tematiskt utefter barns uttryck och önskemål. 

 

6.3.6 Mindre grupper 

Förskollärarna anser att de möjliggör barns delaktighet och inflytande när de delar in 

barnen i mindre grupper.  De menar att det i en mindre grupp blir lättare för barnen att 

komma till tals, bli hörda och sedda.  

Vi jobbar ju mycket i små grupper här och så, det är ju också ett sätt att ha inflytande, att 

alla har en röst, alla får prata. Har man en grupp på 5-6 så ser man ju till att alla får sin röst 

hörd och får berätta det de vill säga, det är också ett sätt liksom. (Anna) 

Pia och Karin ser också en annan fördel med mindre grupper. De menar att det finns 

barn som inte vill eller vågar prata i större grupper och då kan detta vara ett bra sätt för 

dem att komma till tals. 

Förskollärarna anser att alla barnen ska komma till tals och bli hörda och sedda och att 

detta görs genom att dela in barnen i smågrupper. Att bli hörd, sedd och komma till tals 

är något som ingår i definitionen delaktighet utefter teoretiskt perspektiv (Dolk, 2013 

m.fl.). I tidigare forskning tar Westlund (2011) upp att en arbetsform för att möjliggöra 

barns inflytande är att skapa utrymme för samtal, genom att till exempel dela in dem i 

mindre grupper. 

 

6.4 Svårigheter i arbetet med barns delaktighet och inflytande 
 

6.4.1 Styrning 

Samtidigt som förskollärarna arbetar för att barn ska få inflytande så menar de att det 

inte alltid är möjligt. De säger att vissa saker måste de styra och Karin belyser det 

genom att säga att ”barnen kan ju inte bestämma om de ska ha jacka eller inte om det är 

15 minusgrader, då är det ju jacka på liksom”. Stina tar upp att de styr när de ber barnen 

att prova gå på toaletten innan de ska gå iväg från förskolan. Karin ser på det som att 

vissa saker kan barn ha inflytande över och vissa saker kan de inte ha det och hon menar 

att det är den ”balansen ibland som kan vara lite svårt”.   

 

Vidare uttrycker förskollärarna att alla barn ska ha samma rätt till lika mycket 

inflytande. Pia utvecklar detta genom att säga att alla i gruppen ska må bra och ”alla i 

gruppen ska få lika stort utrymme och lika stort inflytande”. Enligt Stina så finns det 

barn som tar för sig mer än andra och som ”alltid ska vara i centrum”. Både Pia och 
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Stina uttrycker att det då kan bli svårt att “dämpa” de barn som alltid gör sig hörda, och 

istället få med sig de som inte uttrycker sina åsikter lika fritt. De menar att samtidigt 

som de vill att barn ska få inflytande, så vill de också att alla ska få samma möjlighet. 

 

Alla förskollärare upplever att det finns tillfällen där det kan vara svårt att erbjuda 

barnen inflytande eftersom de själva är begränsade. Främst nämner de fasta hålltider för 

mat, vilket synliggörs i nedanstående exempel: 

 
Men äta mat måste vi ju göra och det måste vi ju göra vid en viss tid och det kan man inte 

styra över, nu är det så att vi ska gå in och äta mat och det kan man inte styra så mycket 

över, däremot innehållet i det dem gör alltså, innehållet i matsituationen kan de ju påverka. 

(Anna) 

 

Men alla lyfter även otillgängliga resurser som en sådan begränsning. Pia nämner, att en 

resurs som inte alltid är tillgänglig är, gympasalen, ”det är styrt av när där är ledigt och 

då är det svårt att ge dem inflytande över det”. Personalresurser är något alla upplever 

sig begränsade av. Förskollärarna menar att de av olika anledningar ibland är ont om 

personal på grund av till exempel ”sjukskrivningar” eller att ”personalen har rast”.  

 
Sen är det säkert tillfällen när man inte är lika delaktig som barn, vi är ju styrda till exempel 

av att vi måste samarbeta när vi ska ta ut våra raster. Till exempel då kan inte några välja att 

vara inne och några välja att vara ute, för då måste vi vara på samma ställe allihopa för att 

vi inte är tillräckligt med personal för att täcka upp just den tiden då när vi ska ta ut våra 

raster och såna här saker. (Pia) 

 

Anna säger att deras förskola är ett ”litet ställe” i den bemärkelsen att de inte har så 

många barn, om de varit fler barn och mer personal hade de kunnat hjälpas åt på ett 

annat vis för att öka barnens delaktighet och inflytande.  

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det finns gånger som det kan vara svårt att ge 

barnen inflytande. De upplever det som att de måste styra barnen på grund av olika 

omständigheter som barns välmående och allas lika rätt till inflytande men också på 

grund av omständigheter de själva inte kan påverka, som rutiner och brist på resurser.  

 

Utifrån tidigare forskning kan resultatet kopplas till Westlunds (2011) dilemman om 

frihet kontra styrning i pedagogers arbete med barns inflytande.  Enligt henne ska den 

typ av styrning som förskollärarna tar upp inte ses som något negativt utan snarare som 

något nödvändigt för att tillgodogöra de mål, krav och omständigheter som finns i 

förskolans verksamhet. Det finns en meningsfullhet i att styra barns inflytande för att 

garantera deras välmående.   

 

Svårigheten med att barn ska få samma möjlighet till inflytande kan förstås utifrån 

Westlund (2011) som menar att barns lika rätt till inflytande kan ses som ett dilemma 

för pedagogerna i sitt arbete. Det handlar om huruvida det är rättvist att behandla alla 

barn lika och ge samma möjligheter till inflytande eller om pedagogerna utifrån barns 

olikheter, personligheter och intressen, ska ge dem olika möjligheter till inflytande. 

Westlund (2011) hävdar att om barn helt fritt, utan begränsningar, får utöva inflytande 

så kan det uppstå ojämlikhet och pedagogerna säkerställer då, genom styrning, allas 

jämlikhet. 



 

 

 

 

22 
 

 

Förskollärarna upplever att de inte alltid kan ge barn inflytande på grund av att de själva 

är begränsade av fasta ramar och rutiner som till exempel bestämda mattider, 

otillgänglig gympasal eller brist på personal. Westlund (2011)  påtalar att pedagoger 

inte alltid kan arbeta som de vill utan exempelvis hindras av organisatoriska faktorer, 

alltså sådant de inte kan påverka. Hon menar att barngruppens storlek i förhållande till 

personalresurser kan ses som en faktor som påverkar barns inflytande, då tidsbrist 

uppstår ökar styrningen vilket leder till att barn får mindre frihet.  

 

6.4.2 Personalgruppens olikheter  

Pia och Anna upplever att det kan vara en svårighet när arbetslaget eller arbetskollegor 

har olika synsätt på när och hur de ska arbeta med barns delaktighet och inflytande i 

verksamheten.  

 
Man märker att man gör inte likadant, pedagoger emellan alltså. Någon låter barnen vara 

väldigt delaktiga i mycket medans andra planerar ganska mycket i förväg, säkert utifrån 

barnen men de har inte varit delaktiga i planeringen [...] det är säkert hurdan man är som 

person. (Pia) 

 

Anna tar upp att olikheter i arbetslaget kan göra att kollegor påverkar varandra i över 

vad barns ska vara delaktiga i och ha inflytande över.  

 

Resultatet visar att olika synsätt i arbetslaget upplevs som en svårighet. I tidigare 

forskning tar Westlund (2011) upp att ett hinder för barns inflytande är när det finns 

motstridigheter i arbetsgruppen och förhållningssätt som skiljer sig åt. Att personalen 

arbetar på olika sätt med barns inflytande kan leda till att personal visar hänsyn till 

kollegor istället för att ge barn inflytande (Westlund, 2011; Arnér, 2006).  
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7 Diskussion  

 

I denna del av studien kommer de resultat som fram kommit diskuteras. Jag kommer 

även föra en diskussion kring de metoder jag valt. Avslutningsvis ger jag förslag på 

fortsatt forskning inom området, utefter de tankar som uppstått under studiens gång.   

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares arbete med delaktighet och 

inflytande i förskolan. Detta åskådliggörs genom att se på hur dessa förskollärare tolkar 

begreppen delaktighet och inflytande. Vidare riktar även studien fokus på hur 

förskollärarna möjliggör barns delaktighet och inflytande samt vilka svårigheter de 

upplever kring detta arbete.   

 

Studiens resultat visar att förskollärarna tolkar begreppet delaktighet som att delta i en 
gemenskap, där de måste vara lyhörda, inlyssnande och interagera med barnen. Barnen 

ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter utan att de nödvändigtvis får 

bestämma. Begreppet inflytande tolkas i resultatet som möjligheten att påverka. 

Förskollärarna anser att barns inflytande dels är kopplat till möjligheterna att göra val 

men också möjligheten att påverka utformning och planering av förskolans verksamhet. 

För att barnen ska kunna påverka i förskolan så krävs det enligt förskollärarna att de 

fångar och tillvaratar barns intressen och behov, genom att lyssna, observera och 

samtala med dem. I förskollärarnas tolkningar av båda begreppen går det att urskilja att 

de lägger stor vikt i att samspela med barnen, där de lyssnar till samt är lyhörda för 

deras uttryck. Detta samspel har dock i studien främst tolkats som delaktighet och 

snarare en förutsättning för inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Om nu 

delaktighet är en förutsättning för inflytande så ligger det nära tillhands att, likt 

Westlund (2011) och Emilson (2008), se delaktighet som ett överordnat begrepp. Även 

om barn får möjligheten att påverka sin vardag, genom att fatta egna beslut och 

bestämma, så finns det också begränsningar och tillfällen de inte får sin vilja igenom. 

Inflytande handlar inte om att barn fritt ska få bestämma (Westlund, 2011) och därmed 

kan det då istället stanna i en delaktighet, där inte någons rättighet står över någon 

annans, utan där både vuxna och barn har rätt att uttrycka sig och påverka förskolans 

verksamhet (Dolk, 2013; Johannesen & Sandvik, 2009).  

 

Sammanställt så visar resultatet att de arbetsformer förskollärarna använder sig utav för 

att möjliggöra barns delaktighet och inflytande är att erbjuda barnen val, involvera dem 

i beslutsfattande, skapa ett tillåtande klimat, samtala, lyssna, tillvarata deras intressen, 

arbeta i projekt och dela in dem i mindre grupper. Förskollärarna lyfter många olika 

arbetsformer i arbetet kring barns delaktighet och inflytande vilket pekar på att de aktivt 

arbetar med begreppen och att det finns en positivitet kring att involvera barns 

deltagande i form av delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet.  

 

Dock menar de att deras arbete inte är helt oproblematiskt utan det finns också 

svårigheter. Dessa handlar om när de ska styra barnen, oenigheter i personalen, men 

också om organisatoriska faktorer så som otillgängliga resurser och fasta rutiner.  
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Resultatet pekar på att svårigheterna främst handlar om barns inflytande, inte 

delaktighet. Problematiken ligger alltså inte i att göra barn delaktiga utan främst över 

vad, när och hur de ska ha inflytande. Även om målet är att de ska ha inflytande är det 

inte alltid möjligt att barn fritt får bestämma, utan likt det Westlund (2011) menar så 

sker en oundviklig styrning eftersom det i slutändan är förskollärarna som planerar och 

utformar aktiviteter i verksamheten. De måste förhålla sig till åligganden som mål men 

också andra omständigheter vilket gör att de måste styra barns inflytande. Styrningen är 

därmed meningsfull och bör inte ses som något negativt utan snarare nödvändigt 

(Westlund, 2011). Dock inte utan att säga att förskollärare bör utmana sin styrning. Att 

ifrågasätta sitt agerande gentemot barns initiativ och reflektera över varför man säger 

nej istället för ja är betydelsefullt för barns möjligheter till inflytande (Arnér, 2006).   

 

7.2 Metodkritik 

När en undersökning bygger på intervjuer med respondenter föreligger alltid en risk att 

respondenterna svar beskriver ett idealtillstånd det vill säga beskriver verksamheten på 

det sätt de önskar att den fungerade. Ett sätt att motverka en sådan effekt är att 

komplettera intervjuer med observationer i syfte att verifiera intervjuernas riktighet och 

därigenom ökar undersökningens tillförlitlighet. 

 

Trots att jag har gjort intervjuer i min utbildning så är intervjuteknik och utformning av 

intervjuguider sådana förmågor som utvecklas genom erfarenhet. Jag upplever inte att 

jag hade den erfarenheten när jag genomförde studien. Men förstår nu vikten av en bra 

formulerad intervjuguide och en god intervjuteknik för att få uttömmande resultat att 

analysera. I efterhand kan jag även se att det hade kunnat vara till fördel att lämna ut 

intervjuguiden till respondenterna i förväg, även detta för att få mer uttömmande svar.   

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har det uppstått tankar som hade varit intressant att forska vidare 

på. Framförallt hade det varit intressant att se närmare på balansgången mellan barns 

inflytande och förskollärares styrning, eftersom detta lyfts som den främsta svårigheten 

med barns inflytande i studien. Det hade också varit intressant, då min studie endast 

omfattar kvinnor, att utifrån ett genusperspektiv undersöka barns inflytande och 

delaktighet. Alltså, huruvida resultatet hade sätt annorlunda ut om det hade gjorts en 

jämförelsestudie med manliga och kvinnliga förskollärare.     
 

. 
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Bilaga A Intervjuguide 
 

 Hur skulle du beskriva innebörden av ”delaktighet”?  

 När anser du att ett barn är delaktigt eller en barngrupp är delaktig? Ge exempel? 
  

 Hur skulle du beskriva innebörden av inflytande?  

 När anser du att ett barn eller en barngrupp har inflytande? Ge exempel? 

 

 Ser du några samband eller skillnader mellan dessa begrepp? Vilka? 
 

 Vad är viktigt att barn är delaktiga i och har inflytande över i verksamheten? 
Varför? 

 

 Hur/när kan barn vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten? Vad kan det 

bero på? 

 

 Vilka tillfällen finns då barnen inte kan vara delaktiga och utöva inflytande i 
verksamheten? Vad kan det bero på? 

 

 Hur kan du påverka barns möjlighet till delaktighet och inflytande? På vilket 
sätt? 

 

 Hur arbetar du för att barn/barngrupp ska bli delaktiga? Ge exempel? 

 

 Hur arbetar du för att barn/barngrupp ska få inflytande? Ge exempel? 

 (Hur arbetar ni i arbetslaget för att barn ska få möjlighet till delaktighet och 
inflytande?) 

 

 Vilka svårigheter stöter du, arbetslaget och förskolan på i arbetet med barns 
delaktighet och inflytande? 

 

 Skillnader med olika barn och barngrupper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


