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Abstract 

Introduktion: att lyssna på barnens idéer och tankar för att komma fram till gemensamma mål 

innebär att alla kan känna delaktighet i det som sker. Pedagoger bör inte använda den makt 

som de har på ett negativt sätt utan vända den till att skapa demokratiska och delaktiga beslut. 

Det är viktigt att ta reda på hur mycket barnen kan förstå begreppen som inflytande, demo-

krati samt delaktighet. Skapa vardagliga situationer där barnen får en förståelse för orden de-

mokrati, inflytande och delaktighet. 

Syftet: med vår studie är att undersöka hur barns inflytande och delaktighet påverkar deras 

vardag och att undersöka om barn har insikt om sin delaktighet i de sammanhang där beslut 

tas. 

Metod: ett mindre antal barn från två olika Reggio Emilia inspirerade förskolor, placerade i en 

av stadsdelarna till en storstad, deltog i studien. Vi använde oss av observations schema och 

intervju med stöd av fyra frågor. 

Resultatet: visar att pedagogerna behöver ändra sitt förhållningssätt för att sträva efter upp-

muntran där barn medverkar till påverkan och inflytande. Delaktigheten och inflytande bör 

vara större än vad denna undersökning kunde visa. Pedagogerna borde arbeta mer med att 

förtydliga barnens delaktighet genom att dokumentera och synliggöra barnens processer, se 

det kompetenta barnet och föra diskussioner.  

 

Nyckelord: Delaktighet, inflytande, demokrati, barn, kompetent och Reggio Emilia 
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Inledning 
Vårt intresse för demokrati gjorde att vi uppmärksammade skillnaderna mellan olika demo-

kratiska möten, där barnen deltar och involveras i förändringar, beslut som tas för den fysiska 

miljön och verksamhet. Genom vårt eget förhållningssätt i verksamheten möter vi pedagoger 

dagligen tillfällen då barns inflytande och delaktighet medverkar. I vårt arbete inom verksam-

heten arbetar många pedagoger med att barn skall ha inflytande och delaktighet men i vår 

undersökning fokuserar vi undersökare på hur barnen själva är medvetna om sin delaktighet 

och sitt inflytande. I vår undersökning vill vi utforska hur barnen på förskolorna inkluderas 

och blir delaktiga, vilket inflytande deras tankar och idéer får när de verkställs.  

Bakgrund 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) belyser vikten av att väcka barnets nyfikenhet och lust att anta 

utmaningar för att söka kunskap. För att uppnå ett gott resultat i delaktighet skriver Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) att grunden är att använda sig av olikheterna i gruppen genom att se och 

lyfta fram den aktuella frågan. Att lyssna på barnens idéer och tankar för att komma fram till 

gemensamma mål innebär att alla kan känna delaktighet i det som sker. Som pedagog bör vi 

inte använda den makt som vi har på ett negativt sätt utan vända den till fördelar för att skapa 

demokratiska och delaktiga beslut.   

Reggio Emilias filosofi växte fram i den lilla staden Celle under efterkrigstiden. Tillsammans 

med föräldrarna startade Loris Malaguzzi verksamheten där grundstenarna bygger på demo-

krati och dialog. Reggio Emilia representeras även delvis av ett förhållningssätt där det kom-

petenta barnet synliggörs men även av Loris Malaguzzi´s berömda ordval: Ett barn har 

hundra språk men berövas nittionio. Filosofin bygger på den starka tro som finns för männi-

skans drivkraft vilket innebär att vi människor föds som intelligenta och rika på möjligheter 

att utforska omvärlden. Utifrån dokumentation som vuxna och barn reflektera gemensamt runt 

om skapas ett gemensamt engagemang till lust att lära och utforska. Hur upplever barnen sin 

delaktighet och inkludering i sin vardag? Är barnen medvetna om demokratin och hur deras 

åsikter tas tillvara på? För att vi ska kunna få en inblick i vardagen hos dessa barn gjorde vi i 

undersökningen en djupdykning på samspelet mellan barn – barn och barn – vuxen. Även hur 

barnens medbestämmande synliggörs i gruppen där barnens medvetenhet för sitt agerande och 

argumenterande bli tydligt för dem.  

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt sam-

hällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-

skors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Lpfö98 rev 2010.4).  
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Förskolans styrdokument  

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) betonas vikten av de grundläg-

gande värdena som varje individ bär med sig in i den dagliga verksamheten. Här skall värde-

ringar synliggöras och vara tydliga så det gagnar den dagliga verksamheten. Genom de demo-

kratiska formerna läggs grunden för individens intressen och ökande ansvar vilket blir goda 

utgångspunkter för deltagande i de kommande samhällsliven. Individens uppfattningar skall 

uppmuntras så att självkänslan stärks och få möjlighet att bilda egna uppfattningar och ut-

trycka sig på ett demokratiskt sätt.  

Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) skriver att individens förmåga att 

uttrycka sig skall utvecklas genom tankar och åsikter, ges möjlighet till förutsättningar efter 

egen förmåga men även ta konsekvensen av sitt handlande. Allmänna råd och kommentarer 

Kvalitet i förskolan skriver även att:  

För att kunna agera demokratiskt behöver barn tidigt delta i demokra-

tiska processer. Delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlig-

het att föra sin egen talan och påverka skeenden i förskolan. Särskilt 

betonas vikten av att lyssna på barn och som vuxen att försöka närma 

sig barns perspektiv. För att göra de yngsta barnen delaktiga handlar 
det om ett samspel där de vuxna tolkar barns agerande och kroppsliga 

uttryck. Det handlar även om ha tillit till och förväntningar på att barn 

kan klara olika saker med stöd av vuxna (2005:31-32). 

 

Enligt förskolans uppdrag deltar barnen dagligen i sammanhang där deras inflytande och del-

aktighet skall respekteras.   

Begreppsdefinition  

Enligt Svenska Akademins Ordlista (2012-06-04) definieras ordet demokrati som folkvälde, 

men kan i vardags svenskan motsvara att alla människor har rätt att delta i beslutsfattande. 

Ordet demokrati är även ett vetenskapligt begrepp som förekommer inom staten och syftar på 

några liknande former av bestämmande där makten ofta är en stat, exempelvis en regering, 

som utgår ifrån åsikter från medborgare. Vilket medför förutsättningar för demokratiska 

sammankomster där ensamrätt inte råder. Delaktighet står för en medverkan i de beslut som 

tas inom verksamheten. Inflytande är ett ord som definierar möjlighet till påverkan i Svenska 

Akademins ordlista vilket skall synas i verksamhet. Demokrati och delaktighet är ord som vi 

inom förskoleverksamheten ofta använder i vardagliga tal. Demokrati och delaktighet är ord 

som kan tolkas på fler sätt än ett. Detta innebär att diskussioner kring dessa ord inte går att 

utesluta i den dagliga verksamhet som förekommer i förskolan och skolan.  

I den reviderade läroplanen (Lpfö98 rev 2010) finns uppfattningen om att barns uttryck skall 

uppmuntras och vara grunden för en öppen dialog. Vidare betonar den reviderade läroplanen 

vikten av att barn ges möjligheter att delta och få förutsättningar till sina uttryck. Barnen skall 

även få möjlighet till att växa och skapa grundläggande förmågor så som tilltro och delaktig-

het. Åberg & Lenz Taguchi (2005) belyser demokrati och delaktighet som ord att synliggöra i 

det vardagliga arbetet för att praktisera ordens innebörd. Detta kan innebära för barnen att de 

skall kunna förstå och uppfatta hur viktiga deras tankar och idéer är för den dagliga verksam-

heten. Genom kommunikation där dialogen ligger till grund för diskussionerna bygger vi ge-

mensamt upp värderingar som vi tillsammans kan säga ”gäller oss på vår avdelning eller 

kanske hela huset”.  

Här kommer frågan tillbaka hur mycket kan barnen förstå begreppen inflytande, demokrati 

och delaktighet om vi inte lyfter fram och gör dem synliga i den vardagliga delen för barnen. 

Skapa vardagliga situationer där barnen får en förståelse för orden demokrati, inflytande och 



 

7 

 

delaktighet. Det som får barn att förstå kan vara konkreta situationer eller tillsammans med 

vuxna som tror på barnens förmågor. Barn behöver få förtroenden att lära sig lösa olika kon-

flikter eller problem så deras förmågor tas till vara.  

Syfte  

Huvudsyftet med undersökningen är att studera hur barns inflytande och delaktighet påverkar 

deras vardag. Med barns inflytande och delaktighet anser vi att barn ges möjlighet till att 

kunna påverka sin vardag i ett demokratiskt samhälle. Vi vill även undersöka om barn är 

medvetna om sin delaktighet i de sammanhang där beslut tas. Genom kartläggningen av den 

undersökning vi kommer att genomföra förväntas en tydligare bild av inkludering kring barns 

delaktighet och inflytande som sker ute i verksamheterna.  

Frågeställning 

Vilken delaktighet och inflytande har barnen i utformningen av sin miljö på förskolan?  

Har barnen en insikt i sin delaktighet på förskolan?  
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
I det här avsnittet vill vi klargöra vilken litteratur och tidigare forskning som ligger till grund 

för vår undersökning. Vi kommer bland annat presentera litteratur som är en utgångspunkt för 

vårt arbete.  

Demokratiska värden i förskolebarns vardag 

År 2009 skrev Karlsson sin avhandling på Göteborgs Universitet. Denna avhandling handlar 

om hans forskning om demokratiska värden i kulturella gemenskaper i förskolans vardags-

praktik. I sin avhandling skriver Karlsson (2009) om hur både förskolans läroplan Lpfö98 (rev 

2010) och FN:s barnkonvention höjer barnets människovärde, men även rätten till att förverk-

liga sig själva. I avhandlingen skrivs det även om hur viktigt det är att bevara fokus på demo-

kratiska värderingar i förskolan och huruvida dessa är betydelsefulla för en hållbar utveckling 

i samhället. En annan intressant aspekt i avhandlingen handlar om hur barnens intentioner och 

eget meningsskapande påverkar deras aktiviteter med eget initiativ.  

Andra aspekter som tas upp är även olika faktorer som påverkar barns fysiska och sociala 

omgivning som exempelvis kön och barnens språkutveckling. Dessa två faktorer kan exem-

pelvis påverka relationer sinsemellan. I Karlssons (2009) forskning har det observerats att 

barn tar ansvar och följer vardagliga regler som ger dem en möjlighet till att förstå. Det som 

Karlsson (2009) påpekar är det centrala i att få barnen intresserade av att ta ansvar, att få bar-

nen att förstå situationen. Vad kommer att hända? Vad behövs för att medverka? Barn behö-

ver tydlig kommunikation och förklaring, ett sammanhang helt enkelt.  

Karlsson (2009) skriver för att egna initiativ och handlingar skall möjliggöras, för att lättare 

kunna medverka i olika situationer krävs ett ansvarstagande under vardagen för barnen.  I en 

annan observation märker Karlsson (2009) att barnen får vara med och bestämma sina aktivi-

teter, miljön på förskolan är tillåtande och material är ofta alltid tillgängliga för barnen. Detta 

ökar barnens möjligheter till egna val och större delaktighet enligt Karlsson (2009). Han skri-

ver att ”Barnens rätt att välja med utgångspunkt i sina egna intressen” (2009.140) ger barnen 

större alternativ, vilket leder till att de utvecklar ett ömsesidigt innehåll i samspel med 

varandra. Karlsson (2009) skriver även om barnens intresse och engagemang och huruvida 

det hjälper drivkraften som behövs för att följa regler och rutiner som existerar på försko-

lorna.  

Demokratiska system är något som större delar av världen strävar mot. I Englunds kapitel (i 

Jonsson & Roth 2003) beskrivs demokrati som ett sätt att leva, där alla medborgare kan vara 

delaktiga i systemet. Englund skriver att detta sker via olika institutioner som exempelvis sko-

lan. I förskolan visar sig demokratin exempelvis när barn får göra sina röster hörda eller in-

verka på sin vardag vilket kan leda till att barnen kan ta ansvar för sina egna aktioner. 

Englund anser att skolan som institution har ansvaret att utbilda barnen till demokratiska indi-

vider. Det skall finnas en balans mellan att uttrycka sin åsikt och mottagandet av andra barns 

åsikter. Englund ser vidare på utbildning som ett fenomen som inkluderar olika uppfattningar, 

olika människor och olika grundläggande värderingar. Men det viktigaste av allt en förståelse 

och respekt för varandras olikheter. Dessa verktyg skall ges till barnen av medaktörer som 

exempelvis lärare. Kommunikativ kompetens och ömsesidig respekt hos dessa medaktörer i 

utbildningssystemet är det ultimata syftet för en demokratisk skola. De sociala kvaliteter hos 

barnen som skolan bör arbeta med för att hjälpa dessa barn att bli demokratiska individer är 

ansvarstagande och delaktighet. Samtalet mellan dessa människor ses också som viktigt. 

Enligt Johansson (2011) innefattar ”synen på barnet som en meningsskapande person att ta 

hänsyn till medför att verksamheten anpassas till barns intentioner, behov, erfarenheter och 

intressen” (s.61). Johansson anser att inflytande som en betydelsefull sida i förskolans värld 
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handlar om barnsyn och kunskapssyn. Hon anser att dessa synsätt influerar helheten i själva 

verksamheten. Förskolan som institution har ett demokratiskt ansvar att erbjuda en plattform 

för gemensamma mötesplatser oavsett kön, kulturer eller olika sociala tillhörigheter.   

Skolverket skriver i sin rapport om det demokratiska uppdraget (SOU 2000). Rapporten skri-

ver om att demokrati innefattar både form och innehåll. Det står även om deliberativa ansatser 

där samtalet är i fokus. I rapporten hävdas det att med hjälp av fokusering på demokratiska 

former kan olika beslut fattas i exempelvis elevrådet och klassrummet. I dessa plattformar kan 

barn och elever får chansen till både medverkan och påverkan. Barn kan få starkare själv-

känsla om de aktivt kan få medverka i olika beslut. Det finns alltså en anknytning mellan an-

svarstagandet och självständighet skriver Juul och Jensen (2009). Barnens självständighet 

förstärker självkänslan hos dem. 

Reggio Emilias tankar om demokrati och barns delaktighet                                            

Kennedy och Lundmark skriver (2012) i tidningen Modern barndom, att barnens hälsa i ett 

samhälle visar även tecken på samhällets demokratiska kvalitet. Detta observeras i olika 

sammanhang bland internationella nätverket där Reggio Emilia- inspirerat arbete sker. I Reg-

gio Emilias förskolor är både förskolor och skolor en del av samhället och dessa ses vara de-

mokratiska plattformer. Herngren (2009) skriver att Gunilla Dahlberg anser att Reggio Emilia 

har influerat arbetet med barns delaktighet på olika plan. Den demokratiska aspekten är alltid i 

fokus. Reggio Emilia inspirerade förskolor arbetar ofta med intervjuer och iakttagande av 

barnen. Barnens tankar och idéer tas till vara. Dahlberg (Herngren 2009) beskriver när Ma-

laguzzi för många år sedan insåg vikten av barnens hundra språk. Dahlberg menar vidare att 

vuxna har mycket att lära sig av barn.  

Dahlqvist (i Jonstoij och Tolgraven 2001) skriver om hur han lärde sig ta vara på barnens tan-

kar och teorier. Han menar att barnens teorier infinner sig utifrån egna kunskaper, fantasier 

och erfarenheter. Jonstoij och Tolgraven skriver att i Reggio Emilias förskolor markeras 

gruppen som en enhetlig enhet vilket innehåller olika individer som har ett förhållande till 

varandra, där det även grundas värden som demokrati och medverkan. Enligt Malaguzzi finns 

det tre olika bilder av barn ”1- Det sovande och fattiga barnet, 2- Det vakna men fattiga bar-

net, 3- Det rika barnet” (2001.24). Detta synsätt kan inverka på huruvida barn får en chans att 

kunna besluta om saker och ting. Jonstoij och Tolgraven ser de hundra språken som en meta-

for för att barn kan uttrycka, tolka och berätta sina tankar. 

Jonstoij och Tolgraven (2001) betonar även att i Reggio Emilias förskolor är gruppen en ho-

mogen helhet som innehåller olika individer, vilka har relation till varandra där grundläg-

gande värden som demokrati och delaktighet finns. För att kunna ge delaktighet och inflyt-

tande behövs pedagogiska reflektioner som bygger på delaktighet framhåller Jonstoij och 

Tolgraven.  Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att Malaguzzi hade en syn om de tre rättig-

heter vilken handlade om barnens, pedagogernas och föräldrarnas rättigheter. Malaguzzi skrev 

även om barnens rättigheter och menade att ”barn har rätt att vara huvudpersoner eller sub-

jekt, när det gäller deras individuella juridiska, medborgliga och sociala rättigheter” (Jonstoij 

och Tolgraven 2001.54).  I sociala rättigheter ingår det att få vara med och inverka på sin var-

dag. Malaguzzi ansåg även att ”ett barns rättighet är andra barns rättigheter och detta blir en 

värdedimension i en mer fullkomlig mänsklighet” (Jonstoij och Tolgraven 2001.54).  

Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att Malaguzzi lägger tonvikten på medverkan och ut-

forskande som två uttryck, vilka summerar det fundamentala i förskolans pedagogiska arbete.  

 



 

10 

 

Intervju, observation & dokumentation 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är intervjumetoden ett sätt att förstå och 

komma närmare den värld som barnen vistas i. Utifrån denna metod skapas den pedagogiska 

verksamhet som gynnar barnen i deras utveckling. Vid intervjuer är kontakten av stor bety-

delse men även formuleringen av frågorna, frågorna i sig och uppföljningen av de svar som 

kommit fram, skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (2000). Författarna skriver vidare 

att de praktiska arrangemangen är av stor betydelse för att fånga ett tillfälle där barnen känner 

sig bekväma. Platsen skall vara en känd plats för barnen så de inte tappar fokuseringen. Vi-

dare skall det praktiska vara arrangerat som exempelvis intervjumaterialet. 

Hougaard (2004) betonar vikten av frågans innebörd och hur en fråga kan uppfattas på olika 

sätt, så som svårtolkad eller missförstådd. Författaren skriver vidare att kommunikationen 

mellan människor betraktas som självklart, men är ett verktyg som innebär den viktigaste be-

ståndsdelen i en dialog. Författaren framhåller även att det formulär som används till fråge-

ställningen bör inte vara för omfattande eftersom resultatet blir för mäktigt att arbeta vidare 

med. Tanken med frågeställningar är att kunna hitta trådar där verksamheten kan utvecklas 

och gynnar barnens inflytande och delaktighet.  

Lökken & Söbstad (1995) skriver att observation eller intervju kan innebära ett arbetssätt som 

stärker den pedagogiska verksamheten. Då kan pedagoger se den utveckling som sker hos 

barnen i gruppen vilket även innebär att nivån höjs efterhand som utvecklingen går framåt. 

Genom resultat av observationer eller intervjuer får pedagoger klarhet i hur barn uppfattar sin 

delaktighet eller sitt inflytande. Författarna framhåller även vikten av att samspråka med bar-

nen när en förändring skall ske, detta för att få insikten i barnens perspektiv. Barns perspektiv 

tar Arnér & Tellgren (2006) upp som dunkla begrepp eftersom begrepp kan gestalta moderna 

ord utan konkret ämne. 

Arnér & Tellgren (2006) skriver vidare att begrepp som perspektiv motsvarar ord som aspekt 

eller synvinkel. Pedagoger kan då enbart göra tolkning av hur barn uppfattar olika saker så 

som delaktighet eller inflytande. För att få en djupare insikt i barnens tankar är intervju och 

observation ett bra verktyg att arbeta med. Åberg & Lenz Taguchi (2005) tar upp att vi peda-

goger tappar vår ”hörstyrka” för att vi letar för mycket efter de rätta metoderna.  Författarna 

anser att vi glömmer bort att lyssna in det viktiga som barn kommunicerar om i sina lekar 

eller dialoger med andra. De betonar vidare att vikten av att ge barn värden genom möten. 

Författarna deltog i nätverk där bland annat dokumentation låg som grund för kommunikat-

ionen vilket innebar nytänkanden, se nya sanningar och en annan förståelse. Detta gav oss en 

ny kännedom för hur viktigt det är att lyssna på varandra, men även lyssna på dialoger mellan 

barn. I läroplanen för förskolan Lpfö98 rev (2010), skall förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar och deltar i sitt reflekterande där de kan inta en ståndpunkt för olika problem som 

kan uppstå. För att förskolepersonal skall kunna genomföra läroplanens uppdrag där barnen 

reflekterar över sitt lärande måste dokumentation synliggöras så deltagande och inflytande-

finns levande i verksamheten.  

Sammanfattning 

Karlsson (2009) skrev en avhandling som handlar om hans forskning kring demokratiska vär-

den i kulturella gemenskaper i förskolans vardagspraktik. I avhandlingen står det även bland 

annat om hur viktigt det är att fokusera på demokratiska värderingar i förskolan och hur vik-

tigt detta är för det framtida samhället. Karlsson (2009) skriver även om de egna initiativ och 

handlingar som skall möjliggöras, kräver ett ansvarstagande under vardagen i förskolan för 

barnen. I Englunds kapitel (i Jonsson & Roth, 2003) beskrivs demokrati mer som ett sätt att 

leva. Där alla medborgare kan vara aktiva deltagare i systemet. I förskolan kan demokratin 

exempelvis visa sig när barn får göra sina röster hörda eller inverka på sin vardag. Detta ger 
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barnen möjlighet att kunna ta ansvar för sina egna aktioner. Englund (i Jonsson & Roth, 2003) 

ser vidare på utbildning som ett fenomen som inkluderar olika uppfattningar, olika människor 

och olika värderingar. Men det viktigaste verktyget är förståelse och respekt för varandras 

olikheter. Ett verktyg som skall ges till barnen av exempelvis lärare. Enligt Johanssons (2011) 

åsikt ses förskolan som en institution som har ett demokratiskt ansvar att erbjuda en plattform 

för en gemensam mötesplats oavsett kön, kultur eller social tillhörighet.   

I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna, är både förskolor och skolor en del av samhället 

och ses som demokratiska plattformer. I dessa förskolor arbetas det ofta med intervjuer och 

iakttagande av barn för att ta vara på barnens egna tankar och idéer. Dahlberg (i Herngren 

2009) talar om Malaguzzi och hur denna man för många år sedan insåg vikten av barnens 

hundra språk. Dahlberg anser även att vuxna har mycket att lära sig av barn. Jonstoij och 

Tolgraven (2001) betonar att även i Reggio Emilias förskolor är gruppen en homogen helhet. 

Författarna tycker att förskolorna innehåller olika individer, vilka har en relation till varandra 

där grundläggande värden som demokrati och delaktighet finns. Enligt Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) är intervjumetoden ett sätt att förstå och komma närmare den värld som 

barn vistas i. Lökken & Söbstad (1995) skriver att observation eller intervju kan innebära ett 

arbetssätt som stärker den pedagogiska verksamheten. Då kan pedagoger se den utveckling 

som sker hos barnen i gruppen vilket även innebär att nivån höjs samtidigt som utvecklingen 

går framåt. Åberg & Lenz Taguchi (2006) framhåller att vi pedagoger tappar vår ”hörstyrka” 

för att vi ständigt letar efter de ”rätta” metoderna. Författarna skriver att vi glömmer bort att 

faktiskt lyssna när barn försöker kommunicera med hjälp av lekar och dialoger. De pekar på 

att vikten ligger i att ge barnen värden genom möten. 
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Metod                     
För att undersöka om barnen är delaktiga i sin vardag planerade vi undersökare att ha en kva-

litativ metodsamling. Detta innebar att vi ville genomföra observationer och intervjuer av 

några barn i förskolor som arbetar utifrån Reggio Emilias inspiration. Bryman (2002) tar upp 

att ”vetenskapliga data alltid samlas in utifrån en bestämd frågeställning eller problemformu-

lering, som kan vara ett brännande samhälleligt eller teoretiskt problem” (2002.21). Grunden 

till vår undersökning av barns delaktighet och inflytande i deras vardag i förskolan var våra 

frågeställningar och problemformulering.  

I intervjuerna fick barnen möjlighet att berätta deras syn på inflytande och delaktighet. Vid 

observationstillfällena fick vi möjligheten att studera barnens delaktighet och inflytande i var-

dagen. Innan intervju och observationstillfällena skulle ske tillfrågades vårdnadshavarna 

skriftligen om tillstånd för deras barns medverkan i undersökningen. (Bilaga A) Detta resulte-

rade i att föräldrarna tilldelades ett brev med en förfrågan och information. Varje förskola 

delade ut detta brev till tio representanter på en fem års avdelning och en fyra till fem års av-

delning. Detta innebar att det blev en jämn fördelning mellan flickor och pojkar i berörda fa-

miljer. 

Urval  

Urvalet av förskolorna gjordes från en av stadsdelarna till en storstad. Inriktningen för verk-

samheten i denna stadsdel är inspirerad av Reggio Emilias inspiration. Några av grundstenar-

na i Reggio Emilias inspiration utgår från barnens delaktighet, inflytande och demokrati. Där-

efter följde ett slumpmässigt urval av de två förskolorna som deltog i undersökning. När in-

formationsbrevet lämnades ut till personalen gjordes det två olika urval utifrån barnens delak-

tighet och inflytande. Syftet med informationsbrevet var även att få vårdnadshavarnas god-

kännande till barnens deltagande. Barnen valdes ut med hjälp av personalen på två olika sätt. I 

första förskolan hade barnen blivit utvalda innan vi kom. I andra förskolan fick barnen vara 

delaktiga och besluta om vilka som ville delta i undersökningen. Detta enbart på grund av att 

vi som utfört undersökningen inte kände barnen. Enligt Bryman (2002) kan undersökarna 

stöta på problem när det blir dags för urval av observationspersoner. Urvalet var utifrån vår 

demokratiska syn på att barnen själva får välja att vara med och detta kunde motsätta sig för 

sannolikhets urval. Författaren anser att ”sannolikhetsurval är gjorda på slumpmässig grund” 

(2002.179).   

Genomförande                       
Ett informationsbrev togs fram till vårdnadshavarna och till de två förskolor som slumpmäss-

igt valts ut för att informera dem om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och urval, för 

att få ett godkännande att intervjua och observera deras barn (Bilaga A). De brev som delades 

ut till vårdnadshavarna samlades sedan in av personalen. Vi satte ett datum som var den sista 

dagen för vårdnadshavarna att svara så att undersöknings skulle kunna börja i tid. Av tio fri-

villiga familjer på vardera förskolan begränsades antalet till minst fyra barn från varje för-

skola i undersökningen. Detta för att arbetets analysdel skulle få en lagom proportion. Vi un-

dersökare och personal från de två förskolorna bestämde tillsammans ett datum då observat-

ionerna och intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer spelades in med diktafon för att 

minska riskerna med att citera fel eller missförstånd. Observationer antecknades i observat-

ionsschema och videofilmades. Enligt Bryman (2002) möjliggör strukturerade observationer 

direkt observation av ett beteende. Observationsscheman är en av de grundstenarna till struk-

turerade observationer. Det samlade materialet från observationerna och intervjuerna blev 

underlaget för resultatet och analysen.  

Förskola 1                      

Urval av vilka barn som skulle delta i undersökningen var redan gjorda av personalen innan vi 
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kommit dit. Barnen och observatörerna blev presenterade för varandra av pedagogerna. Sam-

tyckesblanketter från vårdnadshavarna överlämnades till oss. När vi anlände till förskolan var 

vår intention att samla barnen till ett gemensamt möte där vi skulle presentera oss och ge bar-

nen en demokratisk möjlighet att få fråga oss om vår studie. Pedagogerna hade vid ett tidigare 

tillfälle redan informerat barnen om vår studie vilket innebar att vi inte längre hade möjlighet-

en att presentera vår studie på egen hand. När vi kom in på förskolan fick vi veta att barnanta-

let var minimerat. Detta innebar att det blev fyra barn som deltog.  Observationerna genom-

fördes först.  Observationsschema (Bilaga C) användes när observationstexten skulle anteck-

nas. Därefter utfördes intervjuerna med hjälp av förberedda frågor (Bilaga B). Intervjuerna 

genomfördes i ett ostört, enskilt rum. Vi undersökare använde oss av diktafon och videoka-

mera för ljudupptagning.    

Förskola 2  

Antal godkännande från vårdnadshavare som vi undersökare fick tillbaka var totalt tio styck-

en, men endast åtta barn var närvarande vid detta studietillfälle. Dessa åtta barn samlades i ett 

enskilt rum för att avgöra om de ville medverka eller inte. Under detta möte fick barnen in-

formation om vilka vi var och hur observationen och intervjuerna skulle gå till. Lökken och 

Söbstad (1995) betonar vikten av observatörens relation till barnen och att det inte får vara allt 

för nära men att barnen ändå skall kunna känna sig trygga för att delta. Två av barnen ville 

inte delta.  De övriga sex barnen försökte avgöra hur de skulle besluta vilka fyra barn som 

skulle delta i undersökningen. Här klev vi undersökare in i resonemanget och föreslog att en 

lottning skulle ske. Barnen var inte överens om hur dragning av namnlapparna skulle utföras. 

Vi undersökare föreslog att starta dragningen genom att blunda och samtidigt dra en lapp.  

Efter en gemensam överläggning tillsammans med barnen beslutade vi att ett barn till skulle 

få delta i studien för att få en ökad spridning mellan könen. Observationerna genomfördes 

med ett förberett observationsschema (Bilaga C). Varje barn intervjuades en och en, samtalen 

spelades in via diktafon och videokamera för ljudupptagning.                           

Val av datainsamlingsmetod  
Vi undersökare valde att använda oss av verktyg såsom observationsschema och intervju med 

öppna frågor. Öppna frågor är viktigt för att inte styra den som blir intervjuad alltför mycket. 

Dessa metoder hjälpte oss att samla ihop undersökningsmaterial från barnens tankar, erfaren-

heter och upplevelse om deras inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Fokuse-

ringspunkter vi undersökare har haft parallellt med insamlandet av material har varit tre sta-

bila begrepp. Dessa begrepp är demokrati, inflytande och delaktighet vilket har kommit att bli 

grunden för undersökningsarbetet. Enligt Bryman (2002) kan semistrukturerade intervjuer 

handla om att intervjuaren kan gå igenom sina frågor eller teman med hjälp av ett fråge-

schema men dessa måste inte frågas i någon bestämd ordning. Bryman (2002) skriver även att 

intervjuaren kan använda mer allmänna frågor än vid en strukturerad intervju. Den som inter-

vjuar kan även ställa uppföljningsfrågor till de svar som ses som betydelsefulla.  

Vi undersökare har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att omformulering 

på frågorna var nödvändigt för att barnen skulle förstå innebörden av frågorna i vår undersök-

ning. Det var även viktigt att låta barnen tala fritt och även bearbeta ämnen och teman fritt i 

den ordning som de kände sig trygga med. Detta innebar flexibilitet när vi undersökare an-

vände oss av semistrukturerade intervjuer och öppna frågor. Detta sätt gav möjlighet till att 

förklara på olika sätt och få olika ingångar i intervjuerna beroende på individen vi intervjuade. 

En annan orsak var att vi undersökare inte kände barnen och ville vara flexibla vid oväntade 

reaktioner. 
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Intervjuer  

Intervjuerna utgick från ett antal bestämda frågor (Bilaga B). Barnintervjuer utgår från öppna 

frågor som ger möjlighet till barnen att kunna använda egna ord i sitt svar på frågorna. Inter-

vjuarna vill helt enkelt försöka undvika ja och nej svar.  Arnér & Tellgren (2006) framhåller 

vikten av samtalens syfte där intervjuaren gör sig uppmärksam på och närma sig den värld 

och de perspektiv som barnet har. Det är viktigt för intervjuaren att genuint visa ett intresse 

och att försöka förstå vad barnet menar. Miljön är också viktig för att intervjuerna skall ske 

stressfritt och utan påverkan av andra ljud eller personer. Därför ägde intervjuerna rum i en 

lugn miljö som kallades för ”mysrum” med varje enskilt barn. Doverberg & Pramling Samu-

elsson (2000) skriver att under intervjun är det viktigt att välja en lugn plats för att barnen 

skall kunna koncentrera sig. Författarna betonar att det även är betydelsefullt att ha bandspe-

lare och andra material på plats och de som intervjuar skall vara förtrogen med de material 

som ska användas under intervjun. 

Observationer             

Metoden som valdes var icke deltagande observation som Bryman (2002) framhäver att i 

dessa metoder kan observatören iaktta utan att delta i aktiviteten.  Lökken & Söbstad (1995) 

skriver att i observationen skall uppmärksamheten och iakttagelsen kring barnens agerande 

vara god, det innebär att skärpa både ögon, sinne och visa respekt av formuleringarna, iaktta 

eller ta i akt. Anteckningarna gjordes på observationsschema (Bilaga C). Fördelen med obser-

vationsschema är att observatören kan anteckna individuellt för varje barn och det kan vara 

lättare att analysera. Lökken och Söbstad (1995) framhåller att i direkta observationer kan 

observatören få mer fullständig bild av det som ska undersökas. Författarna betonar vidare att 

det bör ske ett nyanserat omdöme då ställningstagande om värdet av observationen som me-

tod skall tas. Detta innebär att bedömning av observationerna behöver ske med ett skärpt öga.   

Bearbetning och analys   

En sammanställning av analysresultat formulerades i examensarbetet under analys kapitlet. 

De olika materialen, observationsscheman och ljudupptagningarna från undersökningarna 

blev underlaget för analysen. Bearbetningen gjordes tillsammans då en kategorisering skedde 

av de olika områdena som framkom under intervjuerna och observationerna.    

Observationsschemat lästes av, bland annat gjordes en sammanställning av materialet där lik-

heter och olikheter från anteckningarna. Här kunde vi se att barnens insikt varierade även om 

åldern och kön var olika. Kategorierna som uppkom genom undersökningen av materialet var 

följande: att vistas utanför staketet, bestämma aktiviteter, datorspel, kamratrelationer, födel-

sedagar, bestämma sin sittplats och sovplast med mera. Materialet som framkom från under-

sökningen blev underlaget för diskussion och bearbetning. Vid bearbetningen blev mönstret 

tydligt hur barnen upplever sin delaktighet. Av observationerna vi observatörer genomfört 

framkom det att barnen insåg sitt inflytande av deras aktivitetsval men däremot inte i andra 

samanhang.  

Allt ljudmaterial renskrevs och avlästes för att kunna sammanfattas i olika områden. Sam-

manfattningen av ljudmaterialet påvisade också att några barn inte kände till sin påverkan och 

delaktighet i förskolans verksamhet. Anteckningarna från ljudupptagningarna kategoriserades 

i olika områden vilket innebar att likheter och olikheter framkom. Därefter delades materialet 

med likheter i en ny kategorisering och så vidare, detta gjordes även med materialet med olik-

heterna. Så genomfördes analysen och bearbetningen av undersökningsmaterial. För att för-

stärka undersökningens resultat används de teoretiska utgångspunkter i litteraturgenom-

gången.  
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Validitet och Reliabilitet 

Validitet: Vi undersökare ville utreda hur barnens inflytande och delaktighet påverkar deras 

vardag, men även om barnen har en insikt i sin delaktighet i de sammanhang där beslut tas. 

Ses varje enskilt barn som en kompetent individ som våra styrdokument påvisar? Med hjälp 

av observationer och intervjuer har vi försökt ta reda på omfattningen av barnens delaktighet 

och inflytande på dessa två förskolor. Intervjuerna har strukturerats upp utefter frågeställning-

en och syftet med studien för att öka validiteten. Vi har under studiens gång ideligen reflekte-

rat över relevansen mellan våra frågeställningar, våra observationer och intervjufrågor. Vi 

undersökare strävade efter klarhet och giltighet under undersökningens gång. Det är viktigt att 

mäta undersökningen med hjälp av validitet och reliabilitet för att undersökningen skall ses 

som trovärdig och för att kunna sträva efter ett så bra resultat som möjligt påpekar Bryman, 

(2002). Underlaget för vår undersökning har inte varit så omfattande så vi kan motivera en 

hög eller låg validitet. Däremot har hela underlaget i undersökningen byggts upp på en äkthet 

och en trovärdighet.  

Reliabilitet: Vi undersökare har spelat in våra intervjuer för att få noggranna resultat och för 

att kunna uppnå högre tillförlitlighet. Vi har slumpmässigt valt ut två förskolor för att öka 

bredden i undersökningen och för att visa att vi som intervjuare försöker påverka studien så 

lite som möjligt.  Huruvida samma undersökning hade fått samma resultat om den gjordes på 

andra förskolor är svårt att förutse. Det är svårt att förutse då detta gäller unika individer som 

intervjuats om deras tankar och åsikter. Men vi undersökare tror att slumpmässigt utvalda 

förskolor ökar reliabiliteten. Det hade behövts fler tillfällen för att observationerna och inter-

vjuerna skulle kunna öka reliabiliteten ännu mer. Vilket tyvärr inte var möjligt bland annat på 

grund av tidsbrist på förskolorna.  

Etiska principer                      

Undersökningen bestod av olika ”etiska principer” som Bryman (2002) ger uttryck för. Bry-

man (2002) skriver att använda dessa principer ger deltagaren i undersökningen trygghet och 

rätt information. Det är exempelvis viktigt att deltagarna får information om syftet med 

undersökningen och hur resultatet av undersökningen kommer att användas för att värna om 

människans etiska principer. Barnen som valdes ut för undersökningen informerades muntligt 

om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att dem när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Förklaringar för exempel på dessa etniska principer kommer i följande text.  

Informationskravet  
Informationen om undersökningen tilldelades till de berörda personer för att både barnen och 

vårdnadshavarna skulle delta frivilligt och veta hur undersökningen skull utföras. 

Samtyckeskravet  

För att kunna observera och intervjua barnen var vårdnadshavarnas godkännande ett måste för 

att deras barn skulle få delta i undersökningen enligt Bryman (2002). 

Konfidentialitetskravet  
Alla uppgifter om personer, stad, förskola med mera, har undanhållits i analyserna. Detta be-

tyder att de personer som har deltagit i undersökningen kommer att vara helt anonyma. Det 

har inte förekommit några köns anknytningar om de barn som deltagit för att bevara anonymi-

teten. Anonymiteten kommer att finnas i examensarbetet för att skydda deltagarna i under-

sökningen. 
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Nyttjandekravet                      

Allt material från både observationer och intervjuer används i examensarbetet. Efter bearbet-

ning och analys har alla dokument förstörts genom att dokumenten kördes i en pappersstrim-

lare och alla ljudupptagningar raderades från de apparater som använts under undersökningen. 

Metodkritik                    

På förskolan 2 vistades åtta barn av de tio familjerna som hade undertecknat samtyckesblan-

ketten vid undersökningstillfället. Barnen samlades i ett enskilt rum där mötet skedde. Här 

skedde en presentation och information om hur undersökningen skulle gå till. Barnen tillfrå-

gades om någon inte ville delta, två av dessa åtta barn avstod att delta i undersökningen. Ge-

nom dialog och kommunikation kom olika önskemål om vem eller vilka som skulle få delta 

fram. Av alla förslagen blev det sedermera lottning som en av de vuxna föreslog. Lottningen 

skedde genom namnlappar som drogs ur en vuxenhand. Summeringen av lottningen blev fyra 

barn som deltog i undersökningen. Personalen var tillmötesgående angående tillvägagångssät-

tet men deras deltagande i barnens aktiviteter var vaga vilket försvårade observationerna och 

intervjuerna. På förskola 1 deltog fyra barn av de tio familjer som hade undertecknat sam-

tyckesblanketten. Här fick vi inte möjlighet att introducera undersökningen för barnen, utan 

detta gjordes innan vi anlände till förskolan.  De fyra barn som vistades på förskolan vid 

undersökningstillfället var de fyra barn vi hade att tillgå för undersökningen. Påverkan av 

barnens vilja att medverka i undersökningen skulle innebära att resultatet av studien berördes.  

För att intervjuerna skulle komma igång på ett bra sätt fick intervjuarna vid några tillfällen 

omformulera frågorna. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) betonar det svåra i att före-

ställa sig hur uppfattningen av olika frågor kan se ut beroende på individ. De antyder att innan 

intervjuerna sätter igång bör intervjuaren pröva frågorna på minst en testperson, för att kunna 

uppfatta om formuleringarna är bra eller behöver ändras. På grund av tidsbrist har inte heller 

vi som intervjuare hunnit pröva frågorna på olika testpersoner. Vi upplevde även att nackdelar 

med att intervjua barn var att passivitet hos barnen påverkade hela intervjun och dess resultat. 

Om barnet inte ville vara så aktiv som vi intervjuare hade hoppats på, fick vi nöja oss med 

svaren ändå. Som intervjuare kändes det även att vi hade behövt fler tillfällen för observation 

då tiden inte kändes tillräcklig. Men med tanke på tidsbrist och undersökningens storlek 

kunde vi inte öka antalet observationstillfällen.  
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Resultat och analys  
Här nedan följer en sammanfattning av de resultat som framkommit under vår undersökning 

där barns inflytande och delaktighet var fokuseringen vid de två förskolor som besöktes. Un-

derlaget som ligger till grund för resultatet utgår från svaren på frågeställningarna vid inter-

vjutillfällena och iakttagelser vid observationerna. Detta avsnitt innehåller även en redogö-

relse och analys av barnens uppfattning och tankar om delaktighet och inflytande. 

Resultat av intervjuundersökning  

Utifrån barnens genuina tankar och idéer är resultatet det som visar vägen vad vi egentligen 

får veta. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver att barnens egna svar är utgångs-

punkt i resultat som sedermera skall analyseras. Vidare skriver författarna att mångfalden i de 

idéer och tankar barn har bidrar med kvalitativa infallsvinklar. Under intervjuerna framkom 

det tydligt att barnens önskemål över att bestämma inte alltid tillgodosågs. Genom barnens 

beskrivningar blev det tydligt att barnen uppfattade den vuxne som den som bestämde i de 

situationer som ett beslut skulle tas. I dialogen med barnet framkom följande: Barnet säger ”- 

barnen får ställa sig i en kö eller kanske en liten trasslig kö, och då ropar Agnes (fingerat 

namn) ett namn och så säger hon, vad vill du göra och så säger hon att vi får gå dit där det 

finns saker”. Här ser vi ett exempel på hur barnet kan vara med och bestämma. Enligt Hou-

gaard (2004) skapas en förståelse genom cirkulärt tänkande där frågeställningen är mer öppen 

eller skildrande. Det blev automatisk en cirkulär förändring av frågeställningen när barnen 

inte hade förståelse för vissa ord i vår frågeställning. Här med ändrades ord och formulering i 

frågeställningen till en mer förstårlig innebörd som blev mer lättfattlig.  

Bestämmanderätten som barnen upplevde var det beslut som barnen själva tog angående de 

leksituationer som de skulle delta i. Dessa svar som barnen gav är några av de vinster som vi 

kan se ur intervjuerna. Genom svaren kan barnens möjligheter uppfyllas och resultera i dialo-

ger som kan utveckla samarbetet vidare. Detta är något som även Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) framhåller att genom dokumentation blir det synligt vad barn säger eller gör. Då får vi 

möjlighet att förstå och få insikt i barnens tankar och idéer där barnen även får tillfälle att ge 

uttryck för sitt. Som pedagog får vi även möjlighet att få insikt i sin egen barnsyn vilket kan 

innebära att ett förändringsarbete uppstår.  

Barnens insikt om vad de fick vara med och bestämma, varierade från vem som skulle gunga 

med vem, när de skulle byta aktivitet eller hur och när de skulle fira sin födelsedag. Barnens 

tanke om födelsedagar framkom så här: ”- När jag fyller år.” Intervjuaren frågar ”- bara när 

du fyller år eller några andra tillfällen?” Då svarar barnet ”- bara när jag fyller år?” Här 

upprepar intervjuaren frågan ”-bara när du fyller år?” och då svarar barnet ”- ja.” Resulta-

tet av detta svar visar att barnets insikt i delaktighet och inflytande är begränsad. Vilken sitt-

plats eller sovplats som de kunde nyttja, om de kunde besöka sina småsyskon, deras val av 

lek, datorspel eller att gå utanför staketet, var beslut som barnen önskade att vara delaktiga i. 

Enligt Karlsson (2009) är de olika aktiviteterna i förskolans möten där det sker personliga 

intressen, vilket innebär att pedagogens stöd är nödvändiga, när det uppstår situationer där 

jämkning behövs. Vid dessa situationer leder pedagogerna barnen in i de normer som råder 

och att förväntningarna stämmer överens med deras intressen. Att gå utanför staketet nämndes 

av flera barn som ett önskemål att bestämma över. Malaguzzi´s filosofi har en grundsten där 

barnet är huvudpersonen vilket innebär barnet i fokus. Här borde det ha förekommit en dis-

kussion mellan pedagoger och barn där resultatet av diskussionen varit någon form av över-

enskommelse hur en vistelse utanför staketet kan se ut. Vår tolkning av det hela är att det inte 

förekommit diskussioner eller kommunikation om vistelse utanför staketet eftersom flera av 

barnen belyste dilemmat. Detta är inget vi kan vara säkra på eller vet, men det är vår tolkning 

av barnens svar.  
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För att barn skall kunna utvecklas till att vara huvudpersonen i sitt eget liv krävs att de får 

vara aktiva, ha inflytande och delaktighet i sin vardag. I tidningen Modern barndom från Reg-

gio Emilia institutets skriftserie (1998) översätter Anna Barsotti, Malaguzzi´s text enligt föl-

jande, ”Förutsättningarna för barnen skall utvecklas på detta sätt blir större om barnen erbjuds 

samarbete och en samvaro med vuxna som ständigt är beredda att hjälpa barnen, att låna ut 

sin erfarenhet och kunskap” (Malaguzzi 1998.15).  

Ett barn såg bara sin bestämmanderätt i hemmiljön där barnet kunde avgöra vilket rum de 

kunde vara i, vilken present de skulle ge bort, vad de skulle leka eller när barnet var gäst hos 

någon. Dessa såg barnet som fördel med att bestämma. Enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) i 

Reggio Emilias filosofi har det rika barnet rättigheter att ha inflytande och skall få vara del-

aktig i sin vardag. Detta synsätt är ett arbetssätt för pedagogen i denna förskola som vill ge 

barnen möjlighet till bestämmandet. Karlsson (2009) skriver även hur demokrati i förskolans 

pedagogiska sammanhang innebär en utveckling där barnen förstår sitt ansvar. Detta innebär 

att responsen som vi ger varandra bör byggas på möjligheter, svårigheter och avvikelser i de 

möten där allas ansvar för saklig grund. Att döma av barnens svar som framkom i vår under-

sökning fungerar inte ansvarsutvecklingen fullt ut eftersom barnen inte ser sitt inflytande i de 

olika processer de deltar i. Även barnens insikt i begreppsvärlden varierade vilket framkom 

under intervjuerna då förståelsen för ordet ”bestämma” inte var självklart, utan det behövdes 

andra ord för att förstå frågorna. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) framhåller även 

att under intervjuerna bidrar barnen även med svar som vi kan tolka, lyssna på formuleringar, 

betydelsen av barnens svar men inte att förglömma kontakten mellan intervjuaren och objek-

tet. Detta försökte vi intervjuare skapa för att underlätta samarbetet under frågestunden.  

De frågor som barnen hade svårt att förstå, omformulerades till mer lättförståliga frågor som 

fortfarande hörde ihop med sammanhanget. Detta för att barnen lättare skulle kunde se kopp-

lingen till sin vardag och förstå innebörden i frågan. En omformulering av en fråga kunde 

vara följande: ”-Får du vara med och bestämma här på förskolan?” Omvandlades till: ”-Om 

ni ska möblera om i detta rum till exempel, får du vara med och bestämma då hur det skall se 

ut?” Vi försökte hela tiden vara flexibla i vårt tänkande och hitta de rätta orden så barnen 

skulle förstå utifrån deras erfarenheter. För oss intervjuare fanns hela tiden de semistrukture-

rade och det cirkulära tänkandet om frågeställningarna. Medvetna om att de yttre omständig-

heterna kunde påverka situation under intervjun, framgick för oss. Detta resulterade i att det 

blev upprepningar och förtydligande i intervjuerna och frågorna. Med tanke på att förskolorna 

arbetar Reggio Emilia inspirerat borde barnens samarbete i olika situationer ha varit mer syn-

liggjort så att delaktigheten och engagemanget varit en naturlig del i vardagen. Detta var nå-

got vi reflekterade över och att barnen inte förstod sitt inflytande över att vara med i resone-

mangen.   

Ett exempel på detta var när ett av barnen fick följande fråga: ”- Hur kan du hjälpa till och 

bestämma här då, hur ni ska ha det till exempel eller kan du påverka något annat?” Barnet 

svarade undrande ”- Vad menar du?” För att förtydliga frågeställningen för barnet omformu-

lerades frågan. ”- Mmm, om ni till exempel skall göra om i ett rum här, får ni vara med och 

bestämma hur ni ska ha det i det rummet då?” Här märktes en liten skillnad i det svaret som 

blev, då innebörden av frågan blev något tydligare för barnet, även av svaret att döma. ”- 

Lite”, svarade barnet. Barnens syn på sitt deltagande i olika beslut varierade, de flesta av de 

intervjuade barnen ansåg att det var de vuxna som bestämde mest. Något av barnen kopplade 

sin bestämmanderätt till firandet av födelsedagar då varje barn som fyller år avgör hur dagen 

skall se ut. Utifrån Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan (2005) beskriver hur 

pedagoger i vardagliga situationer skall stödja och uppmuntra de inflytanden och delaktighet 

som barn vill ta ansvar för där handling och miljö kan påverkas. Det bör ske en återkoppling 

och ett synliggörande där barnen ser sitt vardagsinflytande och betydelsen av deras åsikter.   
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Ett av barnen såg bara en av sina ”fröknar” som bestämmande, de andra två fröknarna såg 

barnet som någon som provade på att arbeta. Detta framkom när frågan om bestämmande 

ställdes. Här svarade barnet: ”- Fröken Agnes (fingerat namn), för det är hennes jobb här.” 

Följdfrågan från intervjuaren var då: ”- Är det fröknarna som bestämmer mest här?” Barnets 

svar: ”- Jag menar bara fröken Agnes (fingerat namn).” Ny följdfråga: ”- Aha, ingen annan 

fröken?” Barnets svar: ”-Nope.” Som resultat i vår undersökning ser vi detta som ett intres-

sant inslag på hur barn tänker. Här ansåg barnet att det enbart var de vuxna som kunde be-

stämma och att barn endast kunde bestämma när de blivit ”vuxna” fröknar. Som intervjuare 

sker automatiskt en fundering om den osynliga makten som vi vuxna utövar ibland. Arnér & 

Tellgren (2006) betonar den osynliga makten och att vuxna ofta anser att de behöver regler 

eller att barnen behöver en viss styrning. Juul & Jensen (2003) beskriver också makten som 

vuxna utövar och att detta beror på ett destruktivt vuxen- barn-samspel där barns naturliga 

intresse för inflytande kring innehållet fallit utanför ramarna. Detta stämmer inte överens med 

den inspiration som stadsdelens förhållningssätt har i fokus. Detta förhållningssätt innebär att 

pedagogen skall vara en medforskare med barnen. Arnér & Tellgren (2006) hävdar att barn 

uppfattar vuxna som bestämmande, men att vuxna oftast är snälla och att de bryr sig om. 

Detta barn återkom vid varje tillfälle, när ordet ”bestämma” fanns med i intervjufrågorna, att 

det enbart var en fröken som bestämde. Barnet ansåg även att frökens rast innebar en tråkig 

stund för barnet under dagen. Barnet visste klart och tydligt att detta var frökens arbete, men 

såg inte sambandet till de andra fröknarnas vistelse på förskolan.  

En annan strategi som samma barn utgick ifrån om bestämmanderätt i sitt eget agerande var 

att ”- jag måste lyssna först på fröknarna, typ samarbeta så att jag förstår och sen lyssna och 

sen bestämma”. Barnet såg konsekvensen av sitt eget handlande vilket skedde i ett samarbete 

mellan barnen och fröknarna på förskolan. Barnets förklaring av hur samarbete kunde gå till 

var kortfattad och koncis. Kopplingen som vi intervjuare såg i satserna var ”lyssna, samar-

beta, förstå och bestämma”. Dessa konkreta ord som belyser vad det egentligen handlar om. 

Ord med liknande karaktär borde alla ha som värde ord i sin vardag. Det var inte enkelt för 

barnen att förstå alla ord som används, utan att få konkreta förklaringar så att orden kunde stå 

för rätt saker för barnen.  

Vi kunde se kopplingar mellan de olika orden, här varierade förståelsen för orden mellan bar-

nen, en del hade uppfattat innebörden och tyngden av några ord. Andra hade en vag och diffus 

uppfattning om ordens innebörd. De flesta av de barn som blev intervjuade ansåg att leken var 

ett tillfälle där de kunde påverka och delta i beslut. Här såg barnen sin möjlighet att kunna 

påverka besluten som togs kring den aktivitet som lockade. Att kunna välja fritt utifrån sitt 

önskemål och kunna stanna så länge som barnet själv ansåg som möjlighet på aktiviteten, 

kom upp hos flera av barnen. Däremot ansåg barnen inte att de hade inflytande över hur länge 

de fick eller skulle stanna på de aktiviteter som de valt utifrån sitt intresse.  

Barnen hade flera olika önskemål om sitt deltagande och inflytande om olika situationer som 

de kunde delta i eller situationer som kunde uppstå. Det fanns även önskemål om att få be-

stämma att vistas utanför gården och dess staket. Dessa barn önskade att bara de yngsta bar-

nen hade staket på deras gård. Ett av barnen svarade följande på frågan om barnet kunde be-

stämma fritt på förskolan, vad de skulle vilja vara med och bestämma om: barnet svarade då 

”- Bestämma att gå utanför grinden och klappa saker, klappa djur”. Därefter beskrev barnet 

hur förbipasserande personer med husdjur låtit barnen på förskolan klappa djuren. I intervjun 

kom det även fram att barnet ansåg sig ”vara en duktig” individ som inte slagits eller bråkat 

utan bara fått lösa problem. Barnets svar på frågan om hur problemen blivit lösta var ”- Hur 

man säger hur nåt kan gå till när nåt som inte är rätt”.  I resultatet framgick det att barn inte 

alltid förstår innebörden i sitt inflytande eller deltagande i olika processer som de deltar i.  
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I verksamhetens olika aktiviteter sker dagligen situationer där barn och personal diskuterar 

dilemman som kan uppstå och där olika beslut behöver tas. Roth tar upp i första kapitlet ur 

boken Demokrati och lärande (2003) utifrån rapporten ”Med demokrati som uppdrag” att 

pedagoger skall befästa intrycket av att barn i förskolan eller elever i skolan inte får tillfälle 

för demokratiska och gemensamma reflektioner. Författaren betonar vidare att denna möjlig-

het där gemensamma diskussioner tillåter individerna att överväga vilka kunskaper eller vär-

den som skall uppfyllas i deras utveckling. I dessa sammanhang berörs de olika parternas en-

gagemang som kan göra att diskussioner framkallade beslut vilket innebär att alla inte är 

överens. Roth menar vidare att detta kan innebära känslor hos individen där det kan upplevas 

som att individen är utan inflytande. Under intervjuerna framkom det att barnen inte kunde se 

sitt eget deltagande i vardagssituationer. Resultatet visade vidare att pedagogen kunde synlig-

gjort barnens inflytande och deltagande tydligare för barnen så de hade förstått sin del i att 

inkluderas i dessa sammanhang. Hur detta skall möjliggöras framkommer inte i resultatet.  

Resultatet av observationstillfällena 

För vår del kändes det skönt att gemensamt ha gjort upp en struktur och gått igenom tillväga-

gångssättet innan observationen. Lökken & Söbstad (1995) skriver att grundförutsättningar 

för en strukturerad observation bygger på att det redan är förutbestämt vad observatören skall 

observera. Författarna skriver vidare att observationen kan utföras på olika sätt, löpande text 

eller i förbestämda tabeller och så vidare. Genom vår arbetserfarenhet har vi observatörer 

också en vana i att arbeta med observationsprotokoll. Inspirationen som kretsar kring Reggio 

Emilia bygger på dokumentation som är en viktig grundsten i arbetet och i förhållningssättet. 

Genom att vi använde oss av videokamera och diktafon kunde vi komplettera observations-

protokollen om allt inte skrevs ner.    

Lökken & Söbstad (1995) framhåller att i olika observationer sker inblandning av observatö-

rer och i vissa observationer sker ingen inblandning alls. Vi observatörer upplevde det omöj-

ligt att inte visa delaktighet i barnens aktivitet vid observationstillfället. Det uppstår en märk-

lig situation om observatören inte responderar när barnen vill ha uppmärksamhet. Om då pe-

dagogerna hade varit i närheten av barnens aktiviteter hade dem kunnat ”kliva in” i resone-

manget. Pedagogernas deltagande i barnens aktiviteter under observationstillfället inträffade 

vid ett fåtal tillfällen. Detta betonar även Lökken & Söbstad (1995) då de skriver att barns 

aktiviteter behöver pedagoger som deltar men i vissa fall även observatörer. Det resultat som 

vi ser av inflytande och delaktighet är inte mycket. Barnen som observerades vistades vid de 

stationsaktiviteter som de hade valt under morgonmötet. Vid valen som barnen gjorde under 

mötena skapade inflytande för barnen då de aktivt deltog i sina val. Barnen på förskola 1 hade 

redan valt en station att vistas vid när vi kom dit. Med tanke på att förskolorna arbetar utefter 

Reggio Emilias inspiration har vi dragit slutsatsen att det reducerade barnantalet under peri-

oden observationen skedde påverkar resultatet av vår undersökning.  

Arnér & Tellgren (2006) skriver att barns svårigheter att utveckla idéer när inflytande och 

delaktighet erbjuds, kommer av deras ovana att delta i beslutsfattande. Detta framkom lite 

under observationen när ett barn förklarade för ett annat barn att det inte var tillåtet att flytta 

saker från en station till en annan. Förskolans stationsverksamhet bygger på att stationerna är 

laddade med material utifrån stationens kategori, ett exempel på en kategori kan vara kon-

struktion. Under observationen kom ett barn och plockade med sig saker var på barnet säger: 

”- Vi får inte flytta leksakerna.” Här ser vi ett resultat av regler som redan skapats men bar-

nen har förmodligen inte varit delaktiga i beslutet som tagits i verksamheterna, tolkar vi un-

dersökare sekvensen. Detta innebär att barnen inte får möjligheter att utveckla sin lek och sitt 

samspel mellan varandra på grund av de regler som redan finns. Vi observatörer anser att bar-

nens engagemang och resonemang i beslutsfattande faktorer vävs in i det vardagliga arbetet 
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sker en förändring i den ovana som barnen har i att vara delaktiga och involverade i besluten 

som tas i verksamheterna. Samspelet mellan pedagoger och barn syntes inte förrän i slutet av 

observationen då en pedagog kom för att förbereda barnen på att de skulle gå ut på gården om 

en liten stund. Tillsammans med barnen gjorde då pedagogen upp genom i en gemensam dis-

kussion, att byggkonstruktionerna som barnen byggt kunde sparas till ett senare tillfälle. Här 

fick barnen tillfälle att uttrycka sina önskemål och vara delaktiga i det beslut som togs. Bar-

nens inflytande och delaktighet synliggjordes inte i detta sammanhang av pedagogen vilket 

kunde ha inneburit att barnen insett och förstått sin delaktighet i beslutet. Här förekom ett 

naturligt tillfälle där pedagogen tillsammans med barnen kunde ha fortsatt dialogen kring de-

ras gemensamma resultat och delaktigheten synliggjorts, anser vi undersökare. På så sätt tas 

tillfällen som uppstår tillvara och barnens erfarenheter utvecklas på ett positivt sätt, enligt 

Arnér & Tellgren (2006).  

Sammanfattning av resultat och analys 

Jonsson & Roth (2003) skriver att barns egna och andras ståndpunkter skall agiteras mot 

varandra för att kunna problematisera de olika synsätten och avsikterna som individen har i 

sina deliberativa samtal. Genom att ge barn möjlighet till att argumentera om de olika pro-

blematiseringar som uppstår framkommer barnens synsätt, avsikter och stärker deras delak-

tighet och inflytande i olika resonemang. Genom att hela tiden medvetandegöra barnen om 

deras inflytande och delaktighet skapas en tydlighet där barnens självinsikt blir synliggjord. 

Genom Jonsson & Roths (2003) text blir det synligt hur viktig dialog, respekt och ömsesidig-

heten är för goda möten. Hur barn utvecklar och är genom att pedagoger synliggör deras del-

aktighet och inflytande, de kan se samband mellan sitt eget agerande, argumenterande och 

resultat.  

Enligt Johansson (2011) skall respekten och tilltron till barnens förmåga grunda sig på den 

process till kunskap som de genomgår. Som pedagog skall vi även förutsätta att barn klarar att 

göra egna val, kunna ta ställning i frågor eller dilemman. De skall också ha goda avsikter och 

en förmåga till förståelse i de aktiviteter som de deltar i.  

I boken Demokrati och lärande, (Jonsson & Roth 2003) kapitel 7, beskriver Agneta Bronäs 

två teoretiska perspektiv som påverkar unga individer idag. Ett av dessa teoretiska perspektiv 

är utformat av Michail Bakhtin, som inte enbart utgör analyser av texter, utan kan kopplas 

ihop med den filosofi som förskolorna i vår undersökning inspireras av. Detta är förhållnings-

sättet där respekten för andra har stort värde, dialogen står för samarbetet och ömsesidigheten 

vilket innebär gemensamt samarbete. Pedagogernas samarbete med barnen skall innehålla 

frågeställningar, problematisering och agitering. Barns deltagande och inflytande skall mottas 

med respekt och lyhördhet. Arnér & Tellgren (2006) framhåller vidare att barnens reflektion 

om bestämmandet kopplar de ofta till den vuxnes roll. Författarna ser ett samband mellan de 

som anser att de inte får delta i beslutande och deras förgivettagande över den vuxnes rätt att 

bestämma. Resultatet som vi fick fram överensstämmer med Arnér & Tellgrens hypotes, att 

barn inte ser sitt eget deltagande i de beslut som de deltar i. Återigen blir resultatet att peda-

goger behöver synliggöra för barnen deras deltagande och inflytande i de beslut som sker 

inom verksamheten.   

I det sammanfattande resultatet belyser vi undersökare betydelsen av deltagandet och infly-

tandet i diskussionssammanhang. I SOU:s (2000) rapport betonas om att de deliberativa sam-

talen skall vara i fokus så barn och elever får möjligheten till både medverkan och påverkan. 

På förskola 1 var diskussionen om hur tillvägagångssättet skulle ske inte aktuell eftersom bar-

nen var engagerade i sina aktiviteter. Däremot kunde vi föra ett resonemang gemensamt med 

barnen på förskola 2 där vi presenterade hur undersökningen skulle gå till. Här skedde en dis-

kussion kring huruvida lottningen skulle gå till. Barnen fick härmed möjlighet till deltagande i 
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problemlösning där de kunde argumentera om sina synsätt av ändamålet. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) skriver att pedagoger alltid har lyssnat på barnen, men har pedagoger förstått 

hur pedagoger skall lyssna på barnen. Författarna anser att innebörden av att skapa samman-

hang som är intressanta för barnen skapas av en pedagog som lyssnat mycket noga.  

I resultatet från barnens svar i undersökningen framkom det att pedagogerna lyssnat noga och 

uppmärksammat att barn i en grupp inte alltid förstår sin delaktighet eller sitt inflytande i 

olika sammanhang. För att pedagogerna skulle kunna utmana barnen på ett lustfyllt sätt kräv-

des det att pedagogerna inser att barnens förståelse för inflytande och delaktighet inte alltid är 

självklar. I den reviderade läroplanen Lpfö98 (2010) betonas vikten av att barnen får möjlig-

het att påverka de situationer där det lustfyllda lärandet kan förbättras utefter barnens önske-

mål. Då kan barnen få tillfälle att utveckla förmågan till att uttrycka idéer och tankar, deras 

åsikter blir hörda och de lär sig innebörden av sitt handlande. I deras olika former av gemen-

samma beslutsfattanden, genererar resultat i barnens insikt om demokratiska principer.  
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Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer en redogörelse om barns uppfattning om deras delaktighet och in-

flytande inom förskolans verksamhet. Diskussionen som följer innehåller det slutresultat som 

vi ser och det kopplas till våra kunskaper och erfarenheter. Sammanstrålar vårt syfte och frå-

geställningar i resultatet som framkommer i vår undersökning? Är barnen delaktiga och har 

dem inflytande på sina förskolor? 

  

I vår undersökning har vi använts oss av både observationsschema och intervjufrågor, detta 

har vi beskrivit i vårt metodkapitel. Genom att barn gör sina röster hörda eller påverkar var-

dagen inom förskola och skola sker det demokratiska sätt att leva som Englund (i Johnsson & 

Roth 2003) beskriver. Inom de demokratiska ramarna får barnen verktyg att ta ansvar för sitt 

handlande eller sina aktioner. Vårt syfte med undersökningen var att undersöka hur barnen ser 

på sitt eget inflytande var av vi valde följande frågor.  

 

 Hur stor delaktighet och inflytande har barnen i utformningen av sin miljö på försko-

lan?  

 Har barnen en insikt kring sin delaktighet på förskolan?  

I den reviderade läroplanen Lpfö98 (2010) är vårt uppdrag att förse barnen med verktyg så de 

kan växa och känna en övertygelse till sin förmåga och därmed se sin medverkan i vardagen. 

Varje individ ska få möjlighet till att göra egna val och bilda sig egna uppfattningar utifrån sin 

erfarenhet och förutsättning. Vi anser att svaret på frågeställningen kan kopplas ihop med 

syftet. Vårt syfte var att undersöka barnens möjligheter att påverka vardagen. Resultatet av 

frågeställningen visade att inflytandet och delaktigheten fanns men var liten. Vi håller med 

Karlsson (2009) som framhåller att det är viktigt att förskolan skall fokusera på demokratiska 

värderingar. I förskolans verksamhet skall det ges möjlighet till delaktighet för alla barn och 

att de kan göra sin röst hörd. Med denna studie framhåller vi att barn har rätt att få vara med 

och bestämma, detta är individens rättighet i vårt samhälle.  

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver vikten av en aktiv organisation och struk-

tur på de erfarenheter barnen delar med sig av. Under våra intervjuer framkom olika dilem-

man som barnen tog upp och pedagogerna kan använda som underlag för vidare diskussioner, 

tycker vi. Det är viktigt att vi som pedagoger inte ställer ledande frågor eftersom vi önskar 

svar som kan diskuteras vidare. Även Arnér & Tellgren (2006) framställer vikten av att delta i 

beslutanden och göra sin röst hörd men påpekar att barn oftast använder ord som bestämma i 

de sammanhang där de påverkar sin vardag. Det är inte bara under diskussioner som påverkan 

kan ske utan även under intervjuer eftersom vi då får fram tankar från barnen. Ett dilemma vi 

stötte på som intervjuare var att vi blev tvungna att ändra frågeställningen under intervjuernas 

gång, eftersom barnen inte förstod formuleringen vilket även Arnér & Tellgren (2006) skriver 

om. Vi delar uppfattningen med Arnér & Tellgren (2006) där de betonar att barn inte fått möj-

lighet till reflektion i samarbete med någon vuxen för att inse sitt inflytande och se sambandet 

att kunna bestämma gemensamt med andra. Vårt resultat visade på att barnen på de förskolor 

vi besökte, inte insåg i vilka situationer deras delaktighet och inflytande inverkade.  

Vi såg också att detta tillhör personalens förhållningssätt att synliggöra för barnen så förståel-

sen utvecklas. Juul & Jensen (2003) skriver att resultatet av den vuxnes ansvar innefattar kva-

litén på samspelet mellan vuxna och barn. Huvudorsaken till detta är att barn inte ansvarar för 

kvaliteten i de relationer som sker med vuxna. Däremot kan barnen ha uppfattningar om för-

ändringar, behov eller idéer på olika saker, enligt Juul & Jensen (2003). Utifrån från våra egna 

erfarenheter ser vi att barnens ansvarstagande sker utifrån deras erfarenheter. Att använda 
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barnens inre drivkraft och deras intelligenta utforskande kan berika diskussionerna och sam-

spelet mellan barn och vuxen. Vi tror även att vi vuxna behöver tänka om, vårt arbete bedrivs 

på den plats som är barnens ”arbetsplats”. Genom att låta barnen vara delaktiga och påverka 

sina miljöer, regler, maten, aktiviteter med mera sker ett samspel mellan barn-barn och barn-

vuxen där gemenskap kan råda.      

Resultatdiskussion 

I de två förskolor som vi har undersökt upplever barnen att de kan ofta påverka leksituationer 

och vissa aktiviteter. Vi tror att dessa barn är ovana att förstå sin egen delaktighet och infly-

tande. Enligt Arnér & Tellgren (2006) kan denna ovana ge barnen svårigheter att utveckla 

sina idéer och vi tror därför att barnen behöver en tillåtande miljö som ger möjlighet att få 

bestämma och påverka.  

Vi tycker att det var lite inflytande och deltagande utifrån barnens egna svar som framkom 

under intervjun. Vår erfarenhet säger oss att detta beror på hur pedagogerna synliggör proces-

sen. Genom dokumentation kan processer möjliggöras av pedagogerna på ett tydligt sätt. Av 

resultatet att döma framkom det att barnen inte upplevde sin delaktighet eller sitt inflytande i 

de vardagliga situationerna. Våra observationer visade att barnen valde sina aktiviteter utefter 

sina önskemål, men däremot framkom inte barnens förståelse för sin medverkan till ett eget 

val. Under arbetets gång upplevde vi att barnens delaktighet var större än de själva förstod. Vi 

reflekterade över vad detta kan beror på? Vi kom fram till att barnens kunskap och insikt av 

sitt deltagande och inflytande är så varierande men även att det inte synliggjorts så deras del-

aktighet inte framkom. Att synliggöra delaktighet och inflytande för barnen kan göras på flera 

olika sätt och det är viktigt att pedagogerna hittar den form som passar bäst för just den barn-

gruppen och arbetslaget. Detta för att uppnå ett bra resultat för att barnen skall få insikt och se 

innebörden av deras engagemang i vardagsbestyren.     

Erfarenheterna hos barnen är varierande utifrån ålder och kön vilket inverkar på slutresultatet. 

I analysen framkommer det vad vår undersökning visar, att barn inte är medvetna om sin del-

aktighet och sitt inflytande i vissa situationer, däremot i andra sammanhang inser barnen sin 

delaktighet och sitt inflytande. Exempel på detta kan vara att få bestämma hur födelsedagen 

skall se ut, vilka kompisar de vill leka med och vilka aktiviteter de vill göra. Vi undersökare 

har erfarenhet av Reggio Emilias inspiration som bygger på barns medbestämmanderätt och 

delaktighet. Vi tror på dialog och demokrati som är de grundstenar vilket förstärker Reggio 

Emilias inspiration. Som vi redan tagit upp i vår undersökning bygger filosofin på den starka 

tro som driver människan att utforska omvärlden. Det är viktigt att vi pedagoger ser barn som 

den intelligenta och rika individen vi föds till enligt Malaguzzi´s sätt att se på barnens kompe-

tenser. Vi anser att pedagogerna på de besökta förskolorna borde ha haft ett förhållningssätt 

som inkluderar rika och intelligenta barn, för att barnens kompetens ska komma till sin rätt.  

Karlsson (2009) skriver att miljön på förskolan bör vara tillåtande och materialet kan förvän-

tas vara tillgängligt för barnen. Det bästa verktyg för att ta vara på barnens tankar och teorier 

är att fokusera på barnens hundra språk, som Dahlberg (i Herngren 2009) också betonar. Att 

ta tillvara på barnens kapaciteter då de får möjlighet att använda sig av de uttrycksmöjligheter 

som erbjuds på förskolorna. Reggio Emilias förhållningssätt bygger på att barnen skall få 

möjlighet att uttrycka sig utan påverkan och värdering. Genom detta ökar barnens möjlighet 

till egna val och större delaktighet i deras vardag. Vår erfarenhet säger oss att förhållningssät-

tet inte ska påverka eller värdera barns tankar och idéer. Vi kan däremot inte intyga att peda-

gogerna på dessa besökta förskolor tolkar Reggio Emilias inspiration på samma sätt som vi. 

Vi anser att uppdragen i vår läroplan Lpfö98 rev (2010) också tolkas på olika sätt vilket kan 

innebära att barns uttrycksmöjligheter ser annorlunda ut. Under vår undersökning framgick 

det inte att allt material var tillgängligt vilket även barnen påpekade för oss undersökare. Vi 

tror att det fanns möjlighet för pedagogerna att skapa tillfällen där demokratiska processer 
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kunnat ske. På så sätt hade barnen kunnat få möjlighet att delta och påverka sin omgivning 

och vardag. Vidare insåg vi att barnens aktiviteter sker här och nu, vilket kan innebära att in-

nebörden av deltagande eller inflytande kanske inte känns aktuellt för barnen. Deras vardag 

innefattar lekar och aktiviteter som kanske begränsar barnens tankevärld i engagemang och 

upplevelser av vardagens influenser. Genom att skapa dialoger i större utsträckning med olika 

ämnesområden där påverkan kan ske, uppstår förhoppningsvis en förståelse för delaktighet.  

Detta är bara ett antagande från oss eftersom vi vet att barnens tankar är subjektiva. Av resul-

tatet att döma så ser vi att barnen är delaktiga och har inflytande men att barnen själva inte har 

insikten kring det. Ett exempel på detta är bland annat ett barn som såg sin delaktighet om 

födelsedagar men hade även gjort val kring den aktivitet som barnet deltog i. Här är ett till-

fälle där pedagogerna kunde ha synliggjort barnens val för att få en större förståelse. Enligt 

Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) kan förväntas att det förs diskuss-

ioner där barns framsteg och lärande kan följas, synliggörs både för barn och personal. Detta 

möjliggör ett stöd för pedagogiskt arbete och en vidareutveckling i verksamheten. Barnens 

delaktighet och inflytande är olika stora på de respektive förskolorna men att barnen själva 

inte har medvetenheten om detta. Vi undersökare tycker att delaktigheten och inflytandet 

borde vara större än det som framkommit i resultatet, ett exempel är tillgängligheten av 

materialet och tillit till barnens kompetens. Men vi har en åsikt om att pedagogerna på de två 

förskolor där undersökningarna genomfördes borde arbeta mer med att förtydliga barnens 

delaktighet. Genom att dokumentera och synliggöra barnens processer och föra regelbundna 

diskussioner skapas tilltro och förmåga till en utveckling där demokrati sker.  

Vidare behöver vi pedagoger göra valet att anstränga oss och uppmuntra det som barnet är 

och har, och inte det som barnet inte är och inte har. Det handlar om att möta barnen och att 

lyssna på ett välkomnat sätt för att inse vad det är och inte vad det inte är. Vi undersökare 

tycker att pedagogerna skulle kunna ha haft en större förståelse för barnens vistelse utanför 

staketet som de gav uttryck för under intervjuerna och gett dem ett förtroende som bygger på 

eget ansvar. På så sätt skulle större barn kunna vistas utanför gården där de själva får ta ansvar 

för vistelsen, som exempel i närliggande miljö. Då är det viktigt att barnen hela tiden ser för-

skolan och gården så de inte känner sig övergivna eller bortkomna, tycker vi undersökare. 

Självklart innebär detta att barnen inte är utan uppsikt från pedagoger på gården. Det innebär 

även att barnen får ett ansvar för sin vistelse och att de känner förtroende, tror vi undersökare. 

Vidare tycker vi att det är viktigt och föra diloger där idéer och tankar kommer fram men även 

att lyssna uppmärksammat på de dialoger som förs mellan barn-barn. Detta för att fånga bar-

nens intressen och att hitta de rätta verktygen för att bli delaktig i barnens utveckling och lä-

rande.  

Vår undersökning visar att pedagogerna på dessa två förskolor har till viss del visat intresse 

för barnens idéer, men det behövs mer. Detta kan de utveckla genom att både observera och 

reflektera tillsammans med barnen om de intressen som barnen har. Vidare kan pedagogerna 

utmana barnen så resultat av barnens idéer blir synliga för dem. Pedagogiska dokumentationer 

är ett bra verktyg för att synliggöra utveckling av förskolans verksamhet, tycker vi. Flera 

verktyg som även är bra att använda observationer och intervjuer där barnens agerande eller 

agiterande framkommer. Enligt Jonson och Tolgraven (2001) kan pedagogiska reflektioner 

bygga på delaktighet och kan ge möjlighet till att utmana barnen för nya idéer och tankar, tror 

vi. 

Vi tror på att barn som vistas i förskolans verksamhet utvecklas i grupp, men även under den 

sociala atomsfär då barnen lär av varandra. Malaguzzi (i Jonstoij och Tolgraven 2001) fram-

håller att alla kan ha inverka på sin vardag och detta ingår i sociala rättigheter. Detta kan be-



 

26 

 

visa hur viktig det är med barns medverkan och bestämmanderätt i förskolor med Reggio 

Emilia inspiration. 

Metod diskussion 

Vi har använt oss av både intervjuer och observationer för vår undersökning. Detta gjorde vi 

under två tillfällen på två slumpmässigt utvalda förskolor. En kritik som vi kan ha med oss 

här är att vi kunde ha besökt förskola 1 en annan dag. Detta för vi upptäckte att det inte vista-

des så många barn för undersökningen just den bestämda dagen. Vi tycker även att våra besök 

kunde ha varit på förskolorna ett par gånger till, vilket kunde ha inneburit att resultatet sett 

annorlunda ut.  

Under intervjun förekom situationer då frågorna ändrades eller förtydligades lite mer utefter 

barnens förståelse. Detta innebar att vi inte kunnat prova dessa frågor innan på några andra 

barn innan intervjuerna började. Mycket på grund av att tidsaspekten inte gav så stora möjlig-

heter. Undersökningen borde ha legat under en tidsperiod där förskolorna haft en större barn-

täthet än vad som förekommer under sommarmånaderna. Vi tycker att barn lever här och nu 

och vissa av svaren till frågorna kan påverkas av detta. Resultat, analysen och vår diskussion 

bygger på barnens tankar som är här och nu.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning eller liknande undersökning kan vara att undersöka pedago-

gers syn av barns delaktighet och inflytande. Är det lika stort som pedagoger tror eller är det 

mindre? Hur kan ett sådant arbete och förhållningssätt utvecklas så det ges möjlighet till att 

barnen förstår sin påverkan? 
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Hej 

 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårat examensarbete om den 
fysiska miljön och barns delaktighet. För att kunna göra en kartläggning hur det fungerar ute 
i praktiken behöver vi observera och intervjua ditt barn för att få ett bra underlag. Vår und-
ran är nu om ditt barn får vara med och delta i observationer samt intervjusituationer som 
kommer att genomföras på den förskolan som ditt barn är på? Därefter kommer vi att un-
dersöka och analysera de material vi har fått in. För att garanterar anonymitet kommer ditt 
barn att avidentifieras i texten. Undrar ni över någonting eller har några frågor kontakta 
gärna oss.  
 
Marzieh Zarenou XXXXXXXXX 
Caroline Eriksson XXXXXXXXX 
 
Väl mött  
 
Marzieh Zarenou & Caroline Eriksson 
 
 
 
 
Lämnas in till avdelningen senast den 1 Juni.   
 
 
 
Ringa in 
 
JA  NEJ 
 
 
 
__________________________________ 
Ort/Datum 
 
 
____________________________________________ 
Barnets namn  
 
 
____________________________      _________________________________ 
Vårdnadshavare  Vårdnadshavare 
 
 

 

Bilaga A 



 

 

 

 

 

Intervjufrågor: 
 
1. HUR kan du vara med och bestämma i din förskola (hemvist)?  
 
2. NÄR får du vara med i bestämmandet? 
 
3. Vad får du/ni vara med och bestämma OM? 
 
4. VAD vill du vara med och bestämma om?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga B 



 

 

 

 

 

Pedagogisk dokumentation  
 

Beskrivning av tillfället:  

 

Barnen säger/gör Pedagogen säger/gör Reflektion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga C 


