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Abstract 
 

The purpose of the study is to create knowledge of preschool teachers understanding of the 

words participation and influence when working with the youngest children in preschool.  The 

children's degree of participation in different situations is investigated in relation to the 

teacher’s understanding of the words and the study is aming to create knowledge about the work 

with making the children aware of the possibility of making influence. As a investigation 

method, a quantitative survey is used with some qualitative elements. 60 preschool teachers 

who work with the youngest children daily participated in the survey. The result is interpreted 

using ’The Ladder of Participation’ (Hart, Childrens participation; From tokenism to citzenship, 

1992) and the survey indicates that there are large variations of participation degrees which 

seem to depend on the situation the children are in and how old the children are. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar av vad begreppen 

delaktighet och inflytande betyder i relation till arbetet med de yngsta barnen i förskolan. I 

relation till betydelsen undersöks i vilken grad barnen görs delaktiga i olika situationer på 

förskolan samt hur man arbetar med att medvetandegöra möjligheten till inflytande hos barnen. 

Som undersökningsmetod har en kvantitativ enkätundersökning med vissa kvalitativa inslag 

använts. I undersökningen deltog 60 förskollärare som arbetar med de yngsta barnen i 

förskolan. Resultatet tolkades genom ’The Ladder of Participation’ (Hart, Childrens 

participation; From tokenism to citzenship, 1992) och undersökningen tyder på att det finns 

stora variationer av delaktighetsgrader som verkar vara beroende av vilken situation barnet 

befinner sig i och hur gammal barnet är. 
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Bakgrund 
Jag har valt att fördjupa mig i ämnet barns demokrati och rättigheter och rikta in mig på barnens 

delaktighet och inflytande i förskolan. Fokus har riktats mot att skapa mer kunskap kring vad 

begreppen delaktighet och inflytande betyder i ett förskolesammanhang för personalen och hur 

förskollärare arbetar för att främja de yngsta barnens inflytande och delaktighet. I min 

undersökning var avsikten att synliggöra förskollärarnas synsätt, intentioner och arbetssätt och 

därför har mina frågeställningar riktats till förskollärare som arbetar med de yngsta barnen i 

förskolan.  

 

Mina tankar och funderingar kring de yngsta barnens delaktighet och inflytande har grundat sig 

i ett av förskolans läroplansmål (Skolverket, 2016) där förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation. Strävansmålet i kombination med min egen erfarenhet från den 

verksamhetsförlagda utbildningen och min tid som vikarie på förskolor tyder på att det finns en 

stor variation kring engagemanget i att ge barnen redskap för att göra inflytande och känna sig 

delaktiga hos förskolans personal, mina uppfattningar tyder på att det finns olika grader av 

engagemang i detta. Min uppfattning är att begreppen delaktighet och inflytande är mångtydiga, 

vilket motiverade till områdets behov av undersökning. Graden av delaktighet och inflytande 

samt uppfattningarna kring begreppen betyder är något som ibland kan resultera i att barnen får 

anpassa sig efter en vuxenstyrd verksamhet som präglas av rutinmässiga situationer och 

planerade aktiviteter. I Ekströms (2007) avhandling problematiseras detta och författaren ställde 

sig frågan hur förskolans pedagogiska praktik påverkas av de ökade ansvaret hos förskollärare 

och de växande barngrupperna. Resultatet av undersökningen visade på att det finns en 

motsättning mellan att ge god omsorg och att skapa en god struktur, författaren synliggör att 

betoningen av ordning och struktur som ursprungligen var ett verktyg för att underlätta arbetet 

nu blivit verksamhetens objekt. I undersökningen kunde man se att barnens egna behov och 

önskningar står i strid med de yttre kraven där barnen ska anpassa sig till en samhällsnorm.  

 

Min tolkning av avhandlingen blev att arbetet med de yngsta barnen i förskolan kräver en större 

lyhördhet hos personalen och att det är en svår uppgift att inte låta de rutinmässiga aktiviteterna 

ta överhanden på ett sådant sätt att inte hela verksamheten ska kretsa kring rutiner. Med målet 

att kunna jämföra förekomsten av olika arbetssätt hos förskollärare har jag valt att belysa 

uppfattningarna av begreppen delaktighet och inflytande i relation till förskolan och för att jag 

skulle komma fram till ett mer jämförbart resultat har jag riktat in mig på en kvantitativ 

undersökning med inslag av kvalitativa frågor.  

 

Med den här undersökningen kan jag som blivande förskollärare skapa större kunskap om hur 

förskollärare arbetar för att främjade yngsta barnens inflytande. Eftersom Skolverket (2016) 

skriver att de behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten är det av stor vikt att undersöka 

området för förskollärarprofessionen som helhet. Min erfarenhet är att förskollärares 

uppfattningar av begreppen delaktighet och inflytande kan påverka verksamhetens kvalitét, 

detta kopplat till strävansmålet där förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

(Skolverket, 2016) väcker uppfattningen hos mig som förskollärarstudent att det bör undersökas 
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i högsta grad för att utveckla kunskap om hur man kan arbeta med att främja de yngsta barnens 

inflytande med målet att uppnå strävansmålen och att bli en medresenär snarare än reseledare i 

barnens lärande.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av olika arbetssätt hos förskollärare som 

berör de yngsta barnens inflytande och delaktighet samt sätta det i relation till barnens 

delaktighet och inflytande i olika situationer. I studien har jag för avsikt att synliggöra och 

jämföra förskollärarnas intentioner och arbetssätt med hjälp av en kvantitativ undersökning med 

ett kvalitativt inslag för att få en större svarsfrekvens med vissa djupgående svar från 

förskollärarens synvinkel. Syftet är att få mer kunskap om hur man på ett konkret sätt kan ge 

de yngsta barnen redskap för att göra inflytande och känna sig delaktiga. 

Frågeställningar 
Med målet att uppnå mitt syfte har jag valt att använda mig av följande frågeställningar: 

 Vad betyder begreppen delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten för 

förskollärare? 

 På vilket sätt anser pedagogerna att de arbetar för att medvetandegöra möjligheten till 

inflytande hos barnen i verksamheten? 

 Vid vilka situationer ges barnen möjlighet till inflytande och i vilken grad? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I genomgången av relevant litteratur som berör mitt område har jag använt mig av 4 studier. 

Nedan kommer en sammanfattning som beskriver vad de olika studierna handlar om, samt vilka 

slutsatser som gjorts, genomgången avslutas med en sammanfattning om hur det blivit relevant 

i mitt examensarbete. 

Deltagande i samlingssituationer 
Emilson och Johansson (2013) gjorde en studie som handlade om deltagande och kön i 

samlingssituationer i den norska och svenska förskolan. Här problematiseras att förskollärarna 

tenderar att lägga mycket tid och ansträngning på att planera och strukturera 

samlingssituationerna och att det, i situationer som domineras av struktur, tradition och kontroll 

blir en utmaning i att reflektera över deltagandets villkor för pedagogerna.  

I studien var syftet att undersöka tre frågeställningar: Hur barnens deltagande villkoras vid 

samlingssituationen? Hur villkoren för deltagande kommuniceras till pojkar och flickor? Samt 

vilka köns-relaterade mönster som uttrycktes i interaktioner mellan lärare och barn i 

samlingarna på förskolan. I undersökningen användes videoobservationer för att få syn på 

interaktionerna mellan lärare och barn. Forskarna använde sig av Habermas teori för att tolka 

och förstå kommunikationen mellan lärare och vuxen, teorin innehåller ett koncept av 

strategiska och kommunikativa handlingar som kan ta två olika former av kommunikation där 

intentionerna bakom handlingarna skiljer sig: strategiska handlingar, där fokuserar man på mål 

och framgång samt kommunikativa handlingar som är inriktad på ömsesidig förståelse. Teorin 

bygger på idén om att kommunikation är en skapad förståelse mellan människor, viket i sin tur 

kräver kommunikation som är fri från förvrängning och missförstånd som är förankrade i makt, 

status och prestige. Resultatet vid analysen visade att barns deltagande var villkorat av barnens 

eget initiativ till att delta och lärarnas vilja att erbjuda barnen möjligheter att delta. Man kunde 

se att barnen tycktes ta initiativ genom att uttrycka en åsikt, utmana den vanliga samlingen och 

påverka den. Lärarna erbjöd barn både individuella och kollektiva möjligheter att delta i 

beslutsfattandet och de uppmuntrade barnen att fatta sina egna val och att själva ta initiativ.  

Slutsatsen i studien blev att det behövdes en kommunikativ åtgärd, författarna tolkade det som 

att lärarnas avsikt var att närma sig barnens perspektiv genom att lyssna och vara känslig för 

barnens olika intentioner och uttryck, men man såg även att graden av deltagande hos barnen 

verkade försvinna i samband med att personalen började fatta strategiska beslut och detta 

användes ofta för att upprätthålla kontroll över samlingen. Resultatet avslöjade att 

samlingssituationen förutsätter en social ordning där alla barn ska delta och vara tysta och sitta 

still. Datamaterialet påvisar att vissa barn ges möjlighet att delta under villkorade förhållanden, 

exempel på vad som påverkar deltagandet kan vara kön, ålder, kompetens, initiativ, behov, 

ställning, etnicitet, struktur och social ordning.  

Det önskvärda barnet 
Emilson (2010) skrev doktorsavhandlingen Det önskvärda barnet som baseras på tre artiklar 

om undersökningar som hon gjort. Här kommer jag att ta upp två av dem som är av relevans 

för mitt eget examensarbete: Children’s participation and teacher control samt young 

children’s influence in a preschool context (Emilson A. , 2010). Avhandlingen baserar sig på ett 

antagande om att de normer och värderingar som lärare medvetet eller omedvetet 

kommunicerar till barnen säger något om förskolefostran och om vilka barn som vi bidrar med 
att konstruera i förskolan. Författaren riktar uppmärksamheten mot hur värden kommuniceras 

och vilka värden som framträder som eftersträvansvärda i de vardagliga 
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kommunikationshandlingarna mellan lärare och barn. I genomförandet av de två studierna 

användes samma teoretiska ramverk för att tolka resultatet. Habermas begrepp kommunikativt 

och strategiskt handlande användes för att tolka och förstå kommunikationshandlingarna och 

dessa begrepp kompletterades med Bernsteins begrepp stark respektive svag klassifikation och 

inramning. De sist nämnda begreppen användes såsom Habermas begrepp, dvs. för att analysera 

de kommunikativa handlingarna som materialet bestod av, men även för att förstå 

lärarkontrollen där Bernsteins begrepp klassifikation och inramning är en teori om makt och 

kontroll. 

 

Den första studien Children’s participation and teacher control hade syftet att vinna kunskap 

om delaktighet i institutionaliserad fostran, fokuset låg vid frågeställningen hur det kommer till 

uttryck i kommunikationshandlingar mellan lärare och barn.  Frågeställningen som låg till 

grund för studien var: Hur kan små barns delaktighet förstås utifrån två olika aktiviteter i 

förskolan där lärarkontrollen skiljer sig åt? Begreppet delaktighet problematiseras i 

avhandlingen och vidare menas att begreppet anses vara svårdefinierat och att det främst 

används i en demokratisk betydelse. I studien ses begreppet som möjligheten att ta del av något, 

vara inkluderad, accepterad och engagerad och att man har tillgång till nödvändiga resurser för 

att kunna delta. Författaren anser att lärares närmande av barnets perspektiv hänger intimt 

samman med barnets möjlighet att erfara delaktighet.  

 

För att besvara frågeställningarna i studien användes metoden videodokumentation där man 

valde ut två situationer för närmare analys, valet baserades på stora skillnader i lärarkontroll för 

att synliggöra vad som hände med barnens delaktighet i de olika situationerna. Den första 

situationen karaktäriserades av stark klassifikation och inramning och den andra av svag. I 

analysen fanns avsikten att tydliggöra förståelsen av lärarkontroll relaterat till barns delaktighet 

och resultatet visade på vilka sätt stark klassifikation och inramning begränsade barnens 

delaktighet samt hur svag klassifikation och inramning gynnade barnens möjlighet att delta på 

egna villkor. I datan från studien återfanns stöd för resonemanget om att barnets perspektiv och 

delaktighet förutsätter varandra. Vid situationer där läraren tycktes sträva efter att närma sig 

barnens perspektiv styrdes den inte av slutna frågor som läraren redan visste svaret på utan både 

läraren och barnen bidrog till kommunikationens utveckling. I situationen som karaktäriserades 

av svag lärarkontroll framträdde också några andra aspekter som föreföll fundamentala för 

barnens delaktighet, nämligen vikten av bekräftelse, respons och emotionell närvaro. 

 

Den andra studien Young children’s influence in a preschool context hade syftet att vinna 

kunskap om värdet barns inflytande relaterat till lärarkontroll i samlingssituationer.  Studien 

fokuserade på flera frågeställningar: Vilka möjligheter har barnen att göra egna val? Vilka 

möjligheter har barnen att ta egna initiativ? Hur framträder lärarkontrollen? Hur framträder 

fasta strukturer som regler och rutiner? Även i denna studie användes videoobservationer för 

att få svar på frågeställningarna. Genom analysen kunde man se att barnens inflytande i 

samlingen var begränsat rent generellt, när barnen fick inflytande förekom det främst genom 

att barnen gjorde val utifrån givna alternativ eller om barnen själva tog initiativ till att uttrycka 

en åsikt eller rättighet. Möjligheterna som barnen hade för att göra val eller initiativ verkade 

påverkas av lärarens kontroll då man kunde se att inflytande var beroende av kontrollens 

karaktär. Resultatet visade på att den starka lärarkontrollen kunde ta sig olika uttryck och 

upprätthållas på olika sätt. Vid situationer där kontrollen upprätthölls genom att läraren styrde 

över kommunikationen till fullo begränsades barnens möjligheter till inflytande, här verkade 
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lärarens handlande vara strategiskt målorienterat och det rymdes här många förmaningar och 

tydliga regler. När lärarna istället handlade förståelseorienterat och kommunikativt upprätthölls 

kontrollen på ett annat sätt, detta innebar dock inte nödvändigtvis att kontrollen var mindre 

stark. Den kommunikativa kontrollen verkade gynna barnens inflytande, här upprätthöll lärarna 

kontroll genom att de försökte närma sig barnets perspektiv genom att använda sig av en lekfull 

röst, vara emotionellt närvarande och ge respons. Vid det här handlandet verkade reglerna vara 

underförstådda och det förekom inte verbala förmaningar.  

 

Slutsatsen i studien blev att graden av lärarkontroll inte nödvändigtvis påverkar barnens 

inflytande, vad som dock verkade påverka var hur kontrollen upprätthålls. En annan slutsats 

man kunde göra visade att barnens inflytande ökade när lärarens kontroll över 

kommunikationens vad -och hur-aspekt var svag och karaktäriserades av ett kommunikativt 

handlande som innefattade ett närmande av barnens perspektiv. 

Utbildning genom demokrati 
Ribaeus (2014) avhandling Demokratiuppdrag i förskolan grundar sig i en teoretisk 

utgångspunkt som handlar om att i att utbilda genom demokrati. Författaren menar att barnen 

inte bara lär det som pedagogerna vill lära ut, utan de lär sig även genom sättet pedagogerna 

agerar på i olika typer av situationer, vidare skriver hon att pedagogiken och förskollärarnas 

förhållningssätt påverkar när vi väljer att utbilda barnet genom demokrati, både i den planerade 

verksamheten och likaså den övriga tiden som barnen befinner sig i förskoleverksamheten.  

Författaren menar att vi, genom att utbilda genom demokrati även utbildar för demokrati och 

att resultatet här blir att fokuset hamnar på att granska de demokratiska kvalitéerna i 

verksamheten och hur barnen görs delaktiga i förskolan.  

 

I avhandlingens studie var syftet att undersöka förskolans demokratiuppdrag som det kommer 

till uttryck genom förskollärarnas arbete. Observationer valdes som metod för att synliggöra 

hur förskollärarna deltog i olika situationer, delvis i situationer där det fanns både förskollärare 

och barn, men även i situationer där det bara var barn som deltog. I observationen valdes inga 

specifika situationer utan man studerade verksamheten så som den såg ut när forskaren befann 

sig i verksamheten och därför kunde analysen bidra med mer kunskap om hur förskollärarna 

talar om och arbetar med demokratiuppdraget i sin vardagliga praktik. I studien fokuserade 

forskaren på tre olika dimensioner: Relationen mellan förskollärarens olika uppdrag, relationen 

mellan förskollärare och barn samt relationen mellan grupp och individ.  

 

Resultatet tolkades genom Biestas teori som grundar sina filosofiska resonemang i Immanuel 

Kants, John Deweys och Hannah Arendts idéer. Teorin handlar om tre olika uppfattningar om 

vad det betyder att vara en demokratisk person eller subjekt som kan vara individualistiskt, 

socialt eller politiskt. I studien omsätts dessa idéer till att handla om barn och hur de kan ses 

som demokratiska subjekt med agens. Tolkningen som gjordes visade att förskollärna ansåg att 

förskolans demokratiuppdrag är ett pågående och viktigt arbete, dock verkade det vara 

problematiskt att genomföra i det vardagliga arbetet. Ribaeus tolkade det som att det fattades 

redskap för att kunna omsätta de demokratiska målen i praktiken, men kunde samtidigt se 

mycket arbete i praktiken, detta var något som dock inte alltid verkade vara medvetet från 

förskollärarnas sida. Studiens resultat visade även att barnen verkade behöva uppfylla vissa 

kriterier för att kunna utöva inflytande fullt ut, exempelvis genom att kunna lyssna på andra 

barn eller samarbeta. Resultaten i studien indikerar att pedagogerna fokuserade mer på hindren 



 

6 

 

än på de möjligheter som fanns för att öka barnens inflytande. Studien påvisar ett resultat där 

förskollärarna i hög utsträckning anser att inflytandet handlar om de val som görs utifrån vad 

varje barn skulle vilja göra.  Förskollärarna uttrycker även att de vill att barnen ska kunna fatta 

självständiga beslut, samtidigt uttrycker de också att barnen ska lyssna på både förskollärare 

och kompisar, att de ska kunna samarbeta och agera tillsammans. 

Förskolans tradition i relation till inflytande och delaktighet 
I Ärlemalm-Hagsérs (2014) artikel Participation as ’taking part in’: education for sustanability 

in Swedish preschools var syftet att beskriva hur utbildningen för hållbar utveckling hanteras 

på den svenska förskolan samt att analysera hur förskolebarnens aktiva deltagande kommer till 

uttryck. Hon beskrev den svenska förskolans långa tradition av arbete med sociala, ekonomiska, 

ekologiska och politiska hållbarhetsfrågor där barnen ses som nyckelaktörer för att forma ett 

bättre samhälle. Vidare menade författaren att barn har varit och fortfarande ses som budbärare 

av moraliska och etiska värden för familjer och samhället. Vid dataanalysen kunde man se att 

barnens deltagande är begränsat och att det är beroende av de vuxnas intentioner och 

genomförande. Forskaren såg att de flesta planerade aktiviteter som barnen deltog i var 

planerade av vuxna, och att det fanns en bild av ett barn som inte var kompetent i vissa 

innehållsområden, eftersom deras röster och åsikter inte blev hörda. Man kunde också se att det 

fanns vissa platser där barnens röster och åtgärder syntes, dock var omfattningen av deltagandet 

begränsat till barnets egna lärande och utveckling. Ärlemalm-Hagstér sammanfattade sin studie 

med att resultaten pekar på ett komplicerat nät där dagens utbildningsverksamhet fortfarande 

bär på föreställningar och idéer från början av förskolans verksamhet. Hon kunde även se att 

förskolan ses som en plats där olika politiska och praktiska dagordningar kommer till uttryck 

och eftersom det saknas möjligheter för barn att vara aktiva i att påverka och utveckla kritiskt 

tänkande i komplexa frågor såsom ojämlikhet kan barnens deltagande ses som en utmaning och 

utvecklingsområde. 

Betydelsen av delaktighet och inflytande i relation till examensarbetet 
Emilsons (2008) Avhandling grundar sig i en tanke om att de normer och värderingar som lärare 

medvetet eller omedvetet kommunicerar till barnen säger något om förskolefostran och om 

vilka barn som vi bidrar med att konstruera i förskolan. Bland annat problematiseras begreppet 

delaktighet som i avhandlingen förstås som möjligheten att ta del av något. Att vara inkluderad, 

accepterad och engagerad och att man har tillgång till nödvändiga resurser för att kunna delta. 

Avhandlingen kom till hjälp i mitt arbete när jag undersökte de olika begreppens betydelse hos 

pedagoger kopplat till hur arbetet med de yngsta barnens inflytande och delaktighet såg ut.  

Min tolkning av kunskapsöversikten blev att det var gemensamt för de olika studierna att barnen 

verkade gavs villkorad delaktighet och inflytande som baserades på olika typer av kriterier. 

Ribaeus (2014) såg att barnen verkade behöva uppfylla vissa kriterier för att kunna utöva 

inflytande fullt ut, exempelvis genom att kunna lyssna på andra barn eller samarbeta. Emilson 

& Johansson (2013) kunde se att villkoren för deltagande kunde vara baserat på kön, ålder, 

kompetens, initiativ, behov, ställning, etnicitet, struktur och social ordning. Ärlemalm-Hagsér 

(2014) kunde i sin artikel synliggöra att barnens deltagande var begränsat och att det var 

beroende av vuxnas intentioner och genomförande. De flesta planerade aktiviteter som barnen 

deltog i var planerade av vuxna och författaren tycktes se att barnen inte sågs som kompetenta 

inom vissa innehållsområden. Slutsatsen som gjordes i avhandlingen var att barnens deltagande 
fortfarande ses som en utmaning och utvecklingsområde i förskolans verksamhet. I Emilsons 

(2008) avhandling blev resultatet att man kunde synliggöra att barnens inflytande ökade när 
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lärarens kontroll över kommunikationens vad -och hur-aspekt var svag och karaktäriserades av 

ett kommunikativt handlande som innebar ett närmande av barnens perspektiv. 

 

I min undersökning var syftet att bidra med kunskap om hur barnen ges inflytande i 

omsorgssituationer, planerade aktiviteter och den fria leken samt undersöka vad begreppen 

betyder för förskollärare. Mina tidigare uppfattningar var att samlingen var en aktivitet som 

många gånger är planerad och därav gick på rutin och även omsorgssituationerna var sådana 

typer av situationer. I de olika studierna beskrivs att barnen inte ges delaktighet i alla situationer 

och att det verkar finnas ”kriterier” för att göra inflytande eller vara delaktig. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har använt mig av Harts (1992) modell ’The Ladder of Participation’ som utvecklades för 

att beskriva olika aspekter av barns delaktighet och icke delaktighet för att kunna undersöka 

och tolka delaktigheten och inflytande på olika nivåer. Den teoretiska modellen användes med 

målet att ha ett mått för hur delaktiga barnen görs i olika situationer. Modellen som nedan anges 

är från början skriven på engelska och jag har översatt den till svenska, min bedömning är att 

översättningen stämmer väl överens med skolverkets (Hart, Skolverket, 2017) översättning. 

Eftersom min uppfattning sedan tidigare varit att de olika begreppen delaktighet och inflytande 

ligger väldigt nära varandra i betydelse har jag valt att ha begreppet delaktighet som 

huvudbegrepp, därmed känns valet av teoretisk modell passande för arbetet. Stegen innehåller 

åtta steg och har delats in i två kategorier: Icke delaktighet och delaktighet.  Jag kommer nedan 

att beskriva vad de olika stegen innebär. 

 

Icke delaktighet 

 

1. Manipulation. Här deltar barnet utan att känna sammanhang. Barnen kan rådfråga om 

särskilda händelser men vet inte hur idéerna och förslagen används, i slutändan är det 

den vuxne som bestämmer. 

 

2. Dekoration. I det här steget används barnen för att delta i de planerade situationerna 

som en typ av dekoration. De vuxna låtsas inte att initiativen kommer från barnen här, 

det är den största skillnaden mot det första steget i stegen. 

 

 

3. Tokenism. Begreppet beskriver graden av icke-delaktighet där barnen ges möjlighet till 

att påverka men i själva verket har väldigt lite eller ingen röst alls när det gäller vad eller 

hur.  

 

Delaktighet 

 

I Uppsatsen (Hart, Childrens participation; From tokenism to citzenship, 1992) nämns kriterier 

som definierar vad som krävs för att använda begreppet delaktighet: 

- Förståelse för intentionerna av det man medverkar i. 

- Vetskap om vilka som har tagit beslut angående deras deltagande och varför. 

- Man ska ha en meningsfull roll i sammanhanget. 

- Frivilligt deltagande efter att de fått kunskap om vad de medverkar i. 
 

4. Anvisad men informerad. Här tar de vuxna besluten och ger anvisningar om vad barnen 

ska göra, barnen deltar frivilligt. Barnen förstår målet med aktiviteten, vem som tagit 

beslut och varför de ska vara delaktiga. 

 

5. Konsulterad och informerad. Barnen kan uttrycka tankar och åsikter och blir 

informerade om vad saken gäller. Åsikter från barnen tas tillvara av de vuxna och det är 

de vuxna som planerar och leder, barnen är införstådda med detta. 

 

 



 

9 

 

6. Vuxet initiativ, beslut tas tillsammans med barnen. De vuxna kommer med den 

inledande idén och barnen deltar och påverkar planeringen, barnens synpunkter lyssnas 

till och de är med och fattar besluten. 

 

7. Initiativ och beslutsfattande av barn. Här kommer barnen med idén och de planerar, de 

vuxna har en stöttande och vägledande roll.  

 

8. Initiativ och beslutsfattande av barn, delat med vuxna. Den högsta graden av 

delaktighet. Barnen inleder projekt eller aktiviteter och tar besluten tillsammans med de 

vuxna. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Metodval 
Metoden är ett redskap för att besvara enskilda frågeställningar och den måste alltid utvärderas 

utifrån sin ändamålslighet i besvarandet av frågeställningarna (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 

2009). Jag valde att ha en kvantitativ enkätundersökning för att kunna kategorisera och jämföra 

utifrån Harts (1992) delaktighetsstege. Vid utformandet av frågeställningarna skapade jag 

svarsalternativ som kunde sättas in i de olika delaktighetsnivåerna i stegen vid bearbetningen 

av resultat. Den kvantitativa metoden kom till användning eftersom intresset låg vid att 

kvantifiera material för att därigenom hitta mönster eller samband mellan olika svar (Bjereld, 

Demker, & Hinnfors, 2009). I min undersökning ville jag upptäcka mönster och samband 

mellan förskollärares uppfattningar av vad begreppen delaktighet och inflytande hade för 

betydelse i ett förskolesammanhang för att sedan kunna koppla det till i vilka situationer barnen 

görs delaktiga och i vilken utsträckning. Mitt mål var att jämföra de olika synsätten och 

arbetssätten hos personalen.  

Forskningsstrategin kvantitativ forskning innehåller ett synsätt där man ser deduktivt på 

förhållandet mellan teori och forskning, här läggs vikten vid prövning av teoretisk 

utgångspunkt. Som kvantitativ forskare finns inget intresse av att förklara hur saker är, däremot 

vill forskaren ha något att säga om varför saker är på vissa sätt (Bryman, 2008). Vanligtvis är 

forskaren också intresserad av att kunna säga något om i vilken utsträckning det man undersöker 

är i och hur de kan generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella i 

den specifika undersökningen (Bryman, 2008). En enkätundersökning användes som metod då 

den tillhör de kvantitativa metoderna, detta eftersom jag hade ett intresse för att få svar från ett 

stort antal individer.  

För min undersökning kunde det stora antalet respondenter innebära större möjligheter för att 

kunna jämföra resultaten som samlats in. En konsekvens av detta kunde dock bli att 

frågeställningarna som innehåller svarsalternativ kanske inte skulle stämma helt överens med 

respondentens värderingar eftersom man då som respondent skulle behöva välja det alternativ 

som är ”närmast” den egna tanken. Eftersom vissa av mina frågeställningar inte går att förutspå 

svaren på har jag valt att använda mig av ett kvalitativt inslag i studien. Det kvalitativa inslaget 

innebär att forskaren tar avstånd från den naturvetenskapliga modellen som den kvantitativa 

strategin har för att sedan använda ett tolkande synsätt (Bryman, 2008). 

Enkäter används som metod vid tillfällen där man vill ha många respondenter och den här typen 

av datainsamlingsmetod ger möjligheter till insamling av exempelvis uppfattningar och 

synpunkter kring en begränsad frågeställning (Johansson & Svedner, 2010). Under tiden mitt 

syfte formulerades kom jag i samråd med handledare fram till att enkätundersökning är metoden 

som bäst kan ge svar på mina frågor eftersom jag har målet att jämföra förskollärares 

uppfattningar om vad begreppen delaktighet och inflytande betyder i relation till ett 

förskolesammanhang och i vilka situationer barnen är delaktiga. 

Urval 
Bryman (2008) Tar upp att det sällan går att skicka ut enkäter till en hel population och att man 

då måste göra ett urval, här kan man välja att göra ett representativt urval. I mitt fall har jag 

använt mig av tekniken icke-sannolikhetsurval i kombination med ett klusterurval i mitt urval.  

Detta beslut grundades i att enkäten skulle skickas ut på sociala medier och till specifika 
förskollärare på utvalda förskolor. Icke-sannolikhetsurvalet valdes på grund av omöjligheten 
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och svårigheten att få fram ett representativt stickprov (Bryman, 2008) på grund av tidsbrist. 

Detta innebär att vissa enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet 

(Bryman, 2008). I undersökningen var det en större andel förskollärare som gavs möjlighet till 

att ta del av enkätundersökningen genom grupperna på sociala medier än den andel som valts 

ut via klusterurvalet av alla förskoleverksamheter i en kommun. På grund av att enkäten nådde 

fram till en totalt sett större andel förskollärare via de sociala medierna än de som blev 

kontaktade via mail blev en konsekvens att resultatet kunde bli varierat då det kunde finnas ett 

större engagemang hos förskollärare som valt att följa tips och liknande via sociala medier på 

sin fritid, där med fanns risken att mitt resultat kunde bli missvisande. En annan konsekvens av 

detta var att jag kan inte kunde kontrollera hur ofta förskollärare kontrollerar sin arbetsmail. 

Klusterurvalet valdes också av tidsskäl, Bryman (2008) skriver att man kan använda sig av ett 

klusterurval när man inte kan utgöra samplingsenheten av en hel populations enheter, man 

väljer då ut grupper av dessa enheter.  

I min undersökning var jag specifikt intresserad av hur förskollärare arbetar med de yngsta 

barnen och valde därför att kontakta två förskolechefer via mail med information om mitt syfte 

med undersökningen samt vilken målgrupp undersökningen sträcker sig till. Båda gav sitt 

medgivande via mail och meddelade vilka avdelningar som kunde kontaktas. Det slutade med 

totalt 9 avdelningar och totalt 27 förskollärare. Med målet att uppnå minst 50 respondenter 

skickades enkätundersökningen också ut på sociala medier i grupper för förskollärare. Då 

förskollärarna som gav respons på de sociala medierna svarade som privatpersoner krävdes 

inget godkännande av förskolechefer eller liknande i det fallet. 

Genomförande 
I skapandet av enkäten (se bilaga.2) har jag använt mig av olika typer av frågor för att få svar 

på mitt syfte och mina frågeställningar. Typen av frågor som enkätundersökningen 

kännetecknades av var en mix av frågor om attityder samt frågor som rör åsikter samt normer 

och värderingsfrågor (Bryman, 2008). Genom dessa typer av frågeställningar kunde jag besvara 

mitt syfte kring pedagogernas uppfattningar, arbetssätt och värderingar. Öppna och slutna 

frågeställningar valdes av olika skäl som jag kommer gå in mer på under val av frågeställningar 

utifrån syfte och frågeställningar. 

Undersökningen gjordes med hjälp av ”Surveymonkey” som är ett program som skapats för 

kvantitativa undersökningar. I programmet skapar man en digital webbenkät som sedan nås av 

respondenterna via en webblänk. Webblänken delades via både mail och sociala medier. 

Val av frågeställningar utifrån syfte och frågeställningar 
Eftersom det inte fanns något intresse av att undersöka mina frågeställningar beroende av 

dikotoma variabler såsom könsvariabler eller åldersvariabler (Bryman, 2008) användes inga 

sådana, istället valde jag att ha en enkätundersökning där resultatet skapade en helhet och talade 

för alla som deltog i undersökningen. I alla frågeställningar med svarsalternativ användes kvot 

-och intervallvariabler. Intervallvariablerna innebar att det var lika långt mellan skalstegen 

medan kvotvariablerna också har lika långt mellan skalstegen, skillnaden här var att 

kvotvariabeln rymmer en absolut nollpunkt (Bryman, 2008) – frågeställning nr. fyra var en 

sådan frågeställning. 

Enkätundersökningen startade med två öppna frågeställningar där mitt mål var att undersöka 

vad begreppen delaktighet och inflytande innebär för förskollärare i ett förskolesammanhang 
och avslutas med ytterligare två frågeställningar där jag ville få kunskap om hur barnen görs 
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medvetna om sin möjlighet till inflytande i förskolan och hur det uttryckta tas tillvara hos 

personalen.  

Hjalmarsson (2014) skriver att man inte kan använda sig av svarsalternativ i situationer där man 

inte kan förutspå svar eller reaktioner. På de två sista frågeställningarna (Se bilaga.2) ville jag 

skapa kunskap om hur förskollärare arbetar för att göra barnen medvetna om sitt eget inflytande 

i vardagen samt hur de tar tillvara barnens inflytande, genom dessa frågeställningar var målet 

att kunna tolka hur delaktiga barnen görs i planering och genomförande i verksamheten. 

Bryman (2008) skriver att de öppna frågorna kan användas med fördel eftersom de inte leder 

respondenternas tankar i någon viss riktning och på grund av det kan man få reda på 

respondenternas uppfattningar och hur de tolkar en fråga, man kan även få information om hur 

viktiga olika frågor är för respondenterna. En nackdel kan dock bli att den öppna typen av 

frågeställningar kan komma att kräva mer av respondenterna, på grund av detta kan de 

avskräckas från uppgiften att behöva skriva långa svar, något skulle kunna öka risken för 

bortfall (Bryman, 2008). I analysen kunde en konsekvens av de öppna frågeställningarna bli att 

transkriberingen blev tidskrävande på grund av många respondenters deltagande. En fördel var 

dock att kvalitén i undersökningen kunde bli högre på grund av att förskollärarna har beskrivit 

uppfattningarna med sina egna ord, på så vis kunde en äkthet uppnås på en annan nivå i 

undersökningen. Analysen av de öppna frågeställningarna gjordes med hjälp av intern 

reliabilitet som innebar att man i förväg har specificerat hur man ska kategorisera datan man 

samlat in för att sedan placera in i kategorier (Bryman, 2008) vid analysdelen i undersökningen. 

Jag har även frågeställningar där mitt intresse låg vid att kvantifiera resultatet och se tydligare 

skillnader, därför har jag även att använt mig av slutna frågor i enkätundersökningen som har 

ökat jämförbarheten i svaren som förskollärarna givit mig. Den här typen av fråga kunde också 

förtydliga innebörden av den specifika frågan genom att respondenten gavs en rad 

svarsalternativ presenterade för sig (Hjalmarsson, 2014). De slutna frågorna användes med 

fördel eftersom det var lätt att bearbeta svaren då respondenten endast behövde ringa in eller 

bocka för de svarsalternativ som passade in, detta var en aspekt som gjorde att det gick betydligt 

fortare att bearbeta och analysera svaren (Bryman, 2008). Den första slutna frågeställningen 

som innehåller svarsalternativ var följande: ”Matsituationen ger möjligheter till… ” hade 

svarsalternativen: Att äta, att samtala, lärande, en stund med lugn och ro, att pedagoger kan 

samtala om dagens händelser, att ägnas åt att ta tillvara tankar och åsikter, var en frågeställning 

innehållandes kategorivariabler eftersom de inte kan rangordnas (Bryman, 2008). 

Frågeställningen valdes ut med målsättningen att kunna synliggöra i vilken mån barnen gör 

inflytande och därmed blir delaktiga i undersökningen. Det fanns en tanke om att aspekterna 

där man ser på situationen som en möjlighet till att få lugn och ro samt att pedagoger kan 

samtala om dagens händelser kunde fungera som en motpol och därmed dra ner graden av 

delaktighet eftersom det då skulle kunna vara beroende av förskollärarnas intentioner och 

sinnesstämning. 

Min andra frågeställning innehöll kvotvariabler där respondenten svarade med hjälp av en 

skalstege mellan 0 – 5 där respondenterna skulle uppskatta på en skala från 0 – 5. 

Frågeställningen handlade om i vilken grad förskolläraren upplever att barnen ges inflytande i 

omsorgssituationer, aktiviteter och fri lek och valdes för att kunna synliggöra hur aktiviteter 

som kännetecknas av traditioner och rutiner kunde påverka hur mycket inflytande barnen gavs. 

Den sista frågeställningen innehöll också kvotvariabler som den tidigare frågeställningen. 

Frågan handlade om i hur stor omfattning barnen påverkar planeringen i verksamheten, här 
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skulle respondenterna uppskatta mellan inte alls – alltid. Frågeställningen valdes ut med målet 

att se när barnen gör inflytande och vad det hade för betydelse i planeringssammanhanget.   

Validitet och reliabilitet 
I mitt fall var det av största vikt att ta hänsyn till punkten stabilitet när det kom till reliabilitet i 

mina frågeställningar med svarsalternativ. Stabiliteten innebär att man frågar sig om måttet är 

så pass stabilt att man kan vara övertygad om att de resultat som gäller ett urval av respondenter 

inte ändras (Bryman, 2008). I alla mina frågeställningar har validitet uppnåtts då jag använt 

ytvaliditet som Bryman skriver är till för att se om måttet i undersökningen speglar innehållet i 

begreppet som är aktuellt. För att uppnå ytvaliditeten kan man fråga andra personer om måttet 

enligt deras åsikt tycks fånga begreppet (Bryman, 2008). Inför enkätundersökningen tog jag 

stöd från kurskamrater för att uppnå ytvaliditet, i första hand för att få hjälp med att hitta 

frågeställningar som passade in på mitt syfte, slutligen kontaktades min handledare innan 

enkätundersökningen skickades ut för godkännande, detta resulterade i lite korrigeringar av 

frågeställningarna och formuleringarna i undersökningen.  

Med målet att uppnå reliabilitet på mina öppna frågeställningar som är av kvalitativ karaktär 

har jag valt att använda mig av intern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att forskaren har 

bestämt sig för hur det man ser och hör ska tolkas (Bryman, 2008), för att uppnå detta gjordes 

i förväg begrepp för att kunna analysera och tematisera senare vid analystillfället.  För att koppla 

ihop begreppen validitet och reliabilitet innebär avsaknaden av interbedömarreliabilitet som 

liknar begreppet intern reliabilitet en konsekvens eftersom observatörerna inte kan enas om det 

de studerar, vilket innebär att det i sin tur inte är ett mått med validitet (Bryman, 2008) detta 

har jag motverkat i min undersökning genom de ställningstaganden som gjorts i samband med 

formuleringen av frågeställningar innan enkäten skickades ut. 

Etiska ställningstaganden 
I min enkätundersökning fanns några etiska överväganden att ta ställning till med min valda 

undersökningsmetod. Punkterna som var av relevans var Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, här kommer jag beskriva lite mer ingående vad 

dom betyder och hur jag gjort ställningstagandet i mitt arbete. 

 

Integritetsskyddet är något som måste tillgodoses i former som är förenliga med sekretesslagens 

bestämmelser (Vetenskapsrådet, 2011), för att kunna tillgodose detta har jag använt mig av 

anonymisering. Anonymiteten i studien uppnås genom att man gör insamlingen av material utan 

att en bestämd individs identitet antecknas (Vetenskapsrådet, 2011) här har jag säkerställt 

anonymiteten genom att kontrollera inställningarna, funktionen där IP-adresser gick att spåra i 

har även stängts av i undersökningen vilket innebär att jag inte kan koppla svar till individ. 

Samtyckeskravet är också något som jag har tagit hänsyn till i min undersökning, den handlar 

om att deltagarna själva har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

samtyckesprincipen innebär även att personerna som ombeds att delta i en undersökning ska få 

fullständig information om undersökningens syfte och upplägg. Eftersom de deltagande blivit 

informerade om syftet uppnås även informationskravet (Bryman, 2008). Enkäten lades upp i 

grupper på sociala medier och skickades ut till förskollärares mailadresser, trots att denna var 

anonym svarade vissa att de skulle delta och där blir det av stor vikt att konfidentialitetskravet 

finns med bland dessa överväganden. Kravet innebär att uppgifter om de personer som deltar i 
undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet, personuppgifterna måste därför 

förvaras på ett sådant sätt att ingen kan komma åt dem (Bryman, 2008). Det blir därmed av stor 
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vikt att de mail som kommer in som svar förvaras på ett säkert utrymme och sedan förintas. På 

sociala medier har detta undvikits genom att kommentarer på sociala medier har inaktiverats 

innan publicering för att minska risken att andra ser andra individers deltagande, vad gäller 

mailkontakten har de svar som inkommit raderats omgående, detsamma gäller maillistor där 

enkätundersökningen har skickats ut. 
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Resultat och analys 
Enkätundersökningen inleddes med två öppna frågor som innehöll frågeställningarna vad 

delaktighet betyder i ett förskolesammanhang och vad inflytande betyder i ett 

förskolesammanhang, av 60 respondenter deltog totalt 55st i den första frågeställningen. 

Begreppet delaktighet i ett förskolesammanhang sett ur förskollärares perspektiv 

 

Figur 1. Bilden illustrerar förskollärarnas synsätt på begreppet delaktighet 

 

Responsen påvisade att det fanns en stor variation kring vad delaktighet betydde då svaren var 

allt ifrån att barnen skulle känna sig delaktiga i verksamheten och att begreppet delaktighet hade 

samma betydelse som inflytande och demokrati till konkreta svar med exempel på hur det syns 

i verksamheten. 43st av respondenterna menade att barnen upplever delaktighet genom att 

påverka dagens händelser genom att förmedla tankar och åsikter både genom verbalt och 

kroppsligt språk, ytterligare en vanligt förekommande beskrivning av vad som är delaktighet 

var att barnen hade ett frivilligt deltagande samt att barnen skulle känna sig synliggjorda och 

lyssnade på. För att delaktighet skulle uppnås i förskolan skulle även alla barn vara delaktiga i 

verksamheten, i dessa svar fanns ofta en förklaring till verksamheten där man hänvisade till 

planerade aktiviteter och sysslor i form av på – och av dukning av bord. 
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Figur 2. Bilden illustrerar pedagogernas syn på begreppet inflytande  

 

På frågeställningen vad inflytande betyder i ett förskolesammanhang svarade 56 av 60 deltagare 

i undersökningen. 47st av alla svar beskrev begreppet inflytande som möjligheten att påverka 

sin situation, att påverka genom att delge tankar, åsikter och handlingar. Många av dom som 

svarade menade även att personalen utefter de intressen som synliggörs hos barnen planerar 

verksamheten. Ungefär hälften av alla respondenter svarade att arbetet med inflytande hos de 

yngsta barnen kräver lyhördhet hos de vuxna. Ett fåtal av deltagarna i undersökningen ansåg att 

inflytande var delaktighet. 

Matsituationernas möjligheter 
Den första kvantitativa frågan var ”Matsituationen ger möjligheter till...” Utav 60 deltagare i 

enkätundersökningen svarade alla på den här frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Pedagogernas synsätt på matsituationens möjligheter  
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Analysen påvisar att punkterna att äta, samtala och lärande var tillfällen som matsituationen 

gav möjligheter till då merparten av respondenterna valt alternativet ”mycket” eller ”ofta” i 

dessa frågor. Den första punkten handlade om i vilken mån matsituationen gav möjlighet till 

att äta, här valde alla respondenter mellan punkterna ”ofta” eller ”mycket”, 43st ansåg att det 

ofta gav sådana möjligheter och 17st ansåg att den gav mycket möjligheter till att äta. 

 

På punkten samtal var det också endast en respondent som ansåg att den sällan gav möjligheter 

till att samtala, 14st ansåg att det ofta gavs sådana möjligheter och 75% av deltagarna tycktes 

att måltidssituationen gav mycket möjligheter till samtal. Endast två svar visade på ett resultat 

där man ansåg att matsituationen sällan gav möjligheter till lärande, 19st tyckte att situationen 

ofta gav såna möjligheter medan 40 av deltagarna ansåg att matsituationen gav mycket 

möjligheter till lärande.  

 

På frågeställningen om matsituationerna gav möjligheter till en stund med lugn och ro var 

resultatet mer varierat, 9st av respondenterna ansåg att den gav mycket möjligheter till lugn och 

ro och 25st ansåg att det ofta innebar möjlighet till lugn och ro. Totalt tre st ansåg att 

matsituationen inte alls gav någon sådan möjlighet, 10st tyckte att den sällan gjorde det och 

13st ansåg att det var varken eller.  

 

Av förskollärarna som gav respons på undersökningen ansåg 5st att matsituationen inte alls gav 

möjligheter till att pedagoger kan samtala om dagens händelser och 27st ansåg att det sällan var 

så. Fem st ansåg att det var varken eller, 14 tyckte att det ofta gav möjligheter till dessa 

situationer åtta st upplevde att situationen gav mycket möjligheter till pedagogernas samtal om 

dagens händelser. En deltagare hade inget åsikt/ visste inte.  

 

Mer än hälften av deltagarna (31st) ansåg att matsituationen ofta gav möjligheter till att ta 

tillvara tankar och åsikter, 22st ansåg att det gav mycket möjligheter till detta. Fyra av 

respondenterna tyckte att matsituationen sällan gav möjligheter till detta och tre ansåg att det 

var varken eller. 
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Barnens grad av inflytande i olika situationer 
Den andra frågan berörde i vilken grad förskollärarna upplevde att barnen gavs inflytande i de 

dagliga omsorgsrutinerna, de planerade aktiviteterna och den fria leken. Svarsalternativen 

bestod av en skala på 0–5.  

 

 
Figur 4. illustrerar i vilken grad barnen gavs inflytande i olika situationer i 

förskolan 

 

Analysen påvisar uppfattningarna att barnen har lägst inflytande i de dagliga omsorgsrutinerna 

hos förskollärarna situationerna emellan, detta trots att sju av respondenterna valde fem på 

skalan och 23st valde fyra. Nästan hälften av respondenterna (29st) låg någonstans mellan 0–3 

på skalan, 18st av dessa hade valt tre på skalan, sex av deltagarna valde två, fyra respondenter 

valde fyra och en respondent upplevde att barnen inte gavs något inflytande alls i dessa 

situationer. De planerade aktiviteterna kännetecknades av en hög grads inflytande från barnens 

sida då 65% av deltagarna hade valt skala fyra eller fem, 12st valde fem på skalan och 27st 

valde fyra på skalan. Ingen respondent valde skala 0 - 1, tre av respondenterna valde två på 

skalan och 30% av deltagarna (18st) valde tre på skalan. I den fria leken ansåg nästan hälften 

(29st) av de medverkande förskollärarna att barnen gavs inflytande i den högsta graden (fem), 

25 av deltagarna valde ett steg lägre på skalan (fyra), fem av respondenterna valde skala tre och 

en av deltagarna valde skala ett. 
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Barnens påverkan i planeringen 
Den här frågeställningen handlade om i hur stor omfattning barnen påverkar planeringen i 

verksamheten. Mer än hälften (31st) tyckte att barnen ofta påverkade planeringen, 23st 

upplevde att barnen alltid påverkade, fem ansåg att de påverkade ibland och en respondent insåg 

att barnen inte påverkade planeringen alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. illustrerar barnens grad av påverkan i förskollärarnas planeringstid  

 

Pedagogers arbete för att medvetandegöra möjligheten till inflytande hos barnen 

Den här frågeställningen hade 8st hoppat över vilket innebar att 52 av 60st svarade på frågan. 

Frågeställningen var följande: Hur gör ni barnen medvetna om sitt eget inflytande i vardagen, 

här önskades ett kortfattat exempel på en sådan situation. 

 

 
Figur 6. illustrerar på vilket sätt personalen i förskolan arbetar för att 

medvetandegöra barnens möjlighet till inflytande  

 

Mer än hälften av respondenterna (32st) uttryckte att det handlade om att pedagogerna 

uppmärksammar att barnen fått välja och vad de valt, någon gav exempel på att det kunde 

handla om att välja sångkort i samlingen medan en annan beskrev situationer där barnen fick 
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välja om de ville vara inne eller ute och leka. 25st ansåg att arbetet med att göra barnen 

medvetna om medvetna om sitt inflytande innebar att man reflekterade och diskuterade 

tillsammans med barnen om dagliga händelser, vissa hade avsett tid för ett barnråd där man 

kunde prata öppet om tankar och åsikter. 18st ansåg att det handlade om att vara lyhörd för vad 

barnen uttrycker och sedan planera utefter det, ofta skrev också förskollärarna att man samtidigt 

arbetade med pedagogisk dokumentation för att öka lyhördheten och att man diskuterade detta 

tillsammans med barnen. Sex av respondenterna skrev om att man arbetade mycket med den 

fysiska miljön för att öka möjligheten till inflytande hos barnen, att göra sakerna tillgängliga. 

Förskollärarnas arbete för att ta tillvara barnens inflytande i verksamheten  

 

 
Figur 7. Bilden illustrerar hur förskollärare arbetar för att ta tillvara barnens 

inflytande 
 

På frågeställningen hur förskollärarna tar tillvara barnens inflytande i verksamheten svarade 48 

av 60 deltagare. Nästan alla (40st) arbetade med att ta tillvara barnens inflytande genom att 

notera ner intressen de såg i verksamheten, 20st menade att intresset dokumenterades och 

användes vid planering. Åtta av respondenterna skrev att barnen deltog i reflektionstid med 

barngruppen innan planering, 20 av respondenterna skrev att det handlade om tid för spontana 

saker där man följer barnens intresse där och då. Ett fåtal (fyra st.) beskrev att inflytandet togs 

tillvara på samma sätt som barnen gjordes medvetna om sitt inflytande, exempelvis genom att 

vara lyhörd och planera verksamheten utefter det. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet påvisar (se figur 1 och 2) att begreppen inflytande och delaktighet har den 

gemensamma betydelsen att barnen ska kunna förmedla sina tankar och åsikter och påverka sin 

vardag för alla förskollärare som deltagit i undersökningen som arbetar med de yngsta barnen 

i förskolan. Pedagogerna uttrycker skilda åsikter om vad begreppet delaktighet betyder i ett 

förskolesammanhang som är en bred kontext, det lyfts tankar om att det handlar om att ta alla 

barn ska vara delaktiga i verksamheten där det ges exempel på situationer såsom planerade 

aktiviteter och sysslor. Det lyfts också tankar om att barnen deltar på sin egen nivå och det ska 

ske frivilligt om barnen själva vill delta i det som görs i verksamheten, någon gav exemplet att 

delaktighet kan vara att titta på för vissa barn. I få utav fallen såg man ingen skillnad på 

begreppen delaktighet och inflytande vilket kan tyda på begreppens mångtydighet, detta 
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överraskade mig positivt efter den kunskap som tidigare forskning bidragit med. Emilson 

(2008) lade i sin avhandling vikt vid att begreppet delaktighet kunde vara ett svårdefinierat 

begrepp. 

 

Matsituationen gav enligt resultatet (se figur 3) mycket möjligheter till att äta, samtala och lära. 

Vad som överraskade mig var att mer än hälften av deltagarna ansåg att matsituationen ofta gav 

möjligheter eller gav mycket möjligheter till lugn och ro, detta är något som visar tendenser till 

att samtalet och lärandet kanske inte alltid hamnar i första hand och då skulle kunna vara 

beroende av pedagogens sinnesstämning.  

 

Figur 4 visar hur mycket inflytande pedagogerna ansåg att barnen fick i olika situationer. 

Resultatet visar stora variationer på hur mycket inflytande barnen ges i omsorgssituationerna, 

detta trots att barnen gavs lägst inflytande i de dagliga omsorgsrutinerna. Hälften av 

respondenterna valde 4 eller 5 på skalan vilket innebär höga grader av inflytande medan den 

andra hälften valde något mellan skala 0 - 3, att svaren skiljde sig så mycket åt överraskade då 

detta tenderar stora skillnader i barnens inflytande i omsorgssituationen. De planerade 

aktiviteterna kännetecknades av hög grads inflytande, 21 av 60 deltagare valde något mellan 

skala 2 - 3 vilket innebar att 39st valde något mellan skala 4-5. Den totalt högsta graden av 

inflytande gavs i den fria leken där 90% av deltagarna hade valt den högsta eller näst högsta 

graden av inflytande på skalan, endast 10% av respondenterna hade valt något mellan skala 1 - 

3 vilken tenderar på ett resultat där man generellt kan säga att barnen har en hög grad av 

inflytande i den fria leken. 

 

Resultatet på den femte frågeställningen (se figur 5) påvisar att barnen påverkar pedagogernas 

planering i en väldigt hög omfattning, 90% av respondenterna valde att barnen ofta eller alltid 

påverkar resultatet. Av totalt 60 deltagare ansåg 5st att barnen ibland påverkade planeringen 

och en valde att barnen inte alls påverkade planeringen. Summeringen blir att förskollärarna 

generellt har ganska lika uppfattningar om i vilken grad barnen påverkar planeringen och 

resultatet visar tendenser på att de flesta förskollärare också har lika värderingar kring hur 

delaktiga barnen ska vara i förskollärarnas planering. 

 

Figur 6 påvisar resultatet på hur förskollärarna arbetar för att medvetandegöra möjligheten till 

inflytande hos barnen. De flesta respondenterna ansåg att arbetet handlar om att göra barnen 

medvetna om de val som barnen gjort, många ansåg också att det handlade om förskollärarna 

skulle reflektera tillsammans med barnen kring dagens eller veckans händelser. Resultatet 

påvisar att inte många av de deltagande i undersökningen ansåg att det handlar om en 

anpassning av miljön för att främja de yngsta barnens inflytande, arbetet tenderar att handla om 

verbal kommunikation vilket skulle kunna bero på att respondenten tänker generellt. Vad gäller 

frågan hur personalen tar tillvara barnens inflytande (Figur 7) arbetade man mycket med att 

notera ner intressen som syns hos barnen, en tredjedel ansåg att det handlade om att 

dokumentera det man ser för att ta det vidare till kommande planering, här tenderar svaren att 

påvisa ett resultat där man inte alltid tar de noterade intressena till planeringstillfället, få av 

förskollärarna beskrev också att barnen skulle vara med under reflektionstid. 
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Diskussion  
I den här delen kommer jag att ta upp mitt resultat kopplat till tidigare forskning och 

delaktighetsstegen (Hart, Childrens participation; From tokenism to citzenship, 1992). 

Slutligen kommer jag att diskutera mitt metodval och motgångar samt hinder jag stött på 

under min undersökning och sätta det i relation till framtida undersökningar inom ämnet. 

Resultatdiskussion 

Begreppens innebörd 

Resultatet i min dataanalys (se figur 1) påvisar att det finns en stor variation kring 

uppfattningarna om vad begreppet delaktighet innebar för förskollärarna som deltog i min 

enkätundersökning. Genom analysen kunde jag se att det handlade om att barnen skulle känna 

sig delaktiga i verksamheten genom att förmedla tankar och åsikter för många av 

respondenterna. Även uppfattningar om att begreppet delaktighet hade samma betydelse som 

inflytande och demokrati uppkom i undersökningen. I vissa fall gavs konkreta svar på vad 

begreppet hade för betydelse för respondenten och då med exempel på hur det syns i 

verksamheten:   

Alla barn ska känna delaktighet i verksamheten utifrån sin förmåga. All planering bör ha 

spännvidd så alla kan delta i aktiviteter, utifrån intresse, inte utifrån personalens tankar om 

relevant ålder för aktiviteten. T.ex. vid pyssel eller all annan verksamhet kan verksamheten 

anpassas med små grupper, kortare stunder, enklare varianter (Enkätsvar, anonym). 

Förskollärarens uppfattningar om vad begreppet betyder i ett förskolesammanhang stämmer väl 

överens med Harts (1992) delaktighetsteori där kriterierna för att man ska kunna använda sig 

av begreppet delaktighet är att man förstår intentionerna av det de medverkar i, att deltagarna 

känner till vem som tagit beslut angående deras deltagande och varför, de ska ha en meningsfull 

roll och att deltagandet är frivilligt efter att man fått kunskap om vad man medverkar i. Eftersom 

uppfattningarna var så olika hos förskollärarna uppkom även svar som ”Att barnen är med i en 

lärarledd situation. Ex. en planerad samling.” och ”Att befinna sig i ett sammanhang som är 

inkluderande” Vilket tyder på att graden av delaktighet ibland kanske kommer ner till det tredje 

steget i stegen – tokenism, som egentligen är ett av stegen som innebär icke-delaktighet, detta 

trots att det första exemplet på beskrivningen av delaktighet innebär att man befinner sig på det 

sjätte, sjunde eller till och med åttonde steget i delaktighetsstegen. Det varierande resultatet i 

min dataanalys tyder på att Emilsons (2008) bild av att begreppet delaktighet anses 

svårdefinierat skulle kunna beskriva mitt resultat bra, kanske kan det bero på att det främst 

används i en demokratisk betydelse som Emilson (2008) också nämner.  

 

Begreppet inflytande verkade också vara svårdefinierat baserat på resultatet som 

undersökningen påvisar. Begreppet beskrevs som möjligheten att påverka sin situation, att 

påverka genom att delge tankar, åsikter och handlingar av totalt 47 av 56 respondenter. Många 

av dom som svarade menade även att personalen utefter de intressen som synliggörs hos barnen 

planerar verksamheten, bland annat gavs det här exemplet på vad begreppet betyder: 

Inflytande innebär för mig att barnen är med och styr åt vilket håll vi ska. Vad de är 

intresserade av eller vill veta mer om. Om de vill vara ute eller inne. Gå till skogen osv. 

Också miljön och hur vi utformar den. Vi vuxna måste vara lyhörda för barnen (Enkätsvar, 

anonym). 
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Beskrivningen av uppfattningarna av begreppet delaktighet tyder på att graden av delaktighet 

når det femte steget i stegen (Emilson & Johansson, 2013) eftersom barnens åsikter tas tillvara 

av de vuxna och det är de vuxna som planerar och leder, vad som är osäkert är om barnen är 

införstådda med detta. 

 

Olika grader av inflytande och delaktighet beroende på situation 

Matsituationen (se figur 3) sågs som ett tillfälle som gav mest möjligheter till att samtala då 

75% av respondenterna valde alternativet mycket, medan den gav lägst möjligheter till att 

pedagoger kunde samtala om dagens händelser (27%).  Närmare hälften av deltagarna (41,67%) 

menade att matsituationen ofta gav möjlighet till lugn och ro. Resultatet påvisar tendenser till 

att det skulle kunna vara beroende av graden av lärarkontroll som Ribaeus (2008) skriver om. I 

hennes avhandling kunde man se att barnens möjligheter till inflytande begränsas vill tillfällen 

där lärarens handlande var strategiskt målorienterat och det rymdes många förmaningar och 

tydliga regler, men att en kommunikativ kontroll där lärarna upprätthöll kontroll genom att de 

försökte närma sig barnets perspektiv genom att använda sig av en lekfull röst, vara emotionellt 

närvarande och ge respons gynnade barnens inflytande.  

 

Analysen av min fjärde frågeställning (se figur 4) påvisar uppfattningen att barnen har lägst 

inflytande i de dagliga omsorgsrutinerna hos förskollärarna situationerna emellan, detta baserat 

på att nästan hälften av respondenterna (29st) låg någonstans mellan 0 - 3 på skalan. Mycket 

tyder på att de omsorgssituationen tillhör en av de situationer som domineras av struktur, 

tradition och kontroll, något som Emilson & Johansson (2013) menar kan generera i att det blir 

en utmaning för att reflektera över de deltagande värdena för personalen. I undersökningen 

kunde man se att barnens deltagande var villkorat av barnens eget initiativ till att delta och 

lärarnas vilja att erbjuda barnen möjligheter att delta i dessa situationer (Emilson & Johansson, 

2013). I relation till resultatet där barnen gavs mest inflytande i den fria leken (54 av 

respondenterna valde något av skala 4 - 5) blir summeringen barnen ges mest omsorg där 

samtidigt som undersökningen tyder på att omsorgssituationen placerar sig i de icke-deltagande 

stegen eftersom man inte uppnår något av kriterierna för att använda sig av begreppet 

delaktighet (Hart, Childrens participation; From tokenism to citzenship, 1992) medan den fria 

leken befinner sig på det sjunde steget i stegen (Hart, Childrens participation; From tokenism 

to citzenship, 1992). 

 

Barnens delaktighet i planeringen var hög (se figur 5) då totalt 90% menade att barnen ofta eller 

alltid påverkade, 8,33% menade att barnen påverkade planeringen ibland och en respondent 

upplevde att barnen inte påverkade planeringen alls. Resultatet från undersökningen visar att 

de flesta förskollärare som deltagit i undersökningen påvisar uppfattningar som innebär att 

delaktighetskriterierna uppnås för barnen (Hart, Childrens participation; From tokenism to 

citzenship, 1992) och når minst den lägsta graden av delaktighet som är det fjärde steget i 

stegen. 

Att medvetandegöra inflytande hos barnen och ta tillvara på det 

Mer än hälften av de deltagande i undersökningen arbetade med att medvetandegöra barnens 

möjlighet ti1ll inflytande (se figur 6) genom att uppmärksamma att barnen fått välja och vad de 

har valt, många exempel handlade om att göra val utifrån redan förvalda alternativ, 

beskrivningar som gavs var bland annat ”Jag jobbar med de yngsta och upplever att vi ger 
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barnen två alternativ ofta i vad de vill göra, tex ska vi läsa bok eller vill du? M.m.” (enkätsvar, 

anonym) ytterligare en beskrivning som gavs var följande: 

Att de ibland får val, beror på situation ibland välja fritt beroende på vad det är och med de 

yngsta kan det räcka med två. Till exempel vad vill du leka med nu? Vilken färg vill du ha? 

Eller pussel? Och ibland du får välja mellan: mjölk eller vatten. Eller du får välja det här 

skötbordet eller det där. Samtalar med dem och bekräftar (enkätsvar, anonym). 

Ärlemalm-Hagsér (2014) kunde i sin undersökning se att barnens deltagande är begränsat och 

att det är beroende av de vuxnas intentioner och genomförande och kopplade detta till att 

personalen i förskolan fortfarande bär på föreställningar och idéer från början av förskolans 

verksamhet. Vid situationer där deltagandet är begränsat av de vuxnas intentioner blir min 

tolkning att man ofta inte kommer uppnå kriterierna för delaktighet, detta innebär att man i de 

bästa av världar uppnår det femte steget där Barnen kan uttrycka tankar och åsikter, åsikterna 

tas tillvara av de vuxna och det är de vuxna som planerar och leder, barnen är införstådda med 

detta (Hart, Childrens participation; From tokenism to citzenship, 1992). En beskrivning av hur 

man arbetade med detta uppdrag var också att man reflekterade och diskuterade tillsammans 

med barnen, vissa hade avsett tid för ett barnråd där man kunde prata öppet om tankar och 

åsikter. Endast 10% av deltagarna beskrev arbetet som att barnens möjlighet till inflytande var 

beroende av miljöns utformning, beskrivningen kunde se ut enligt nedan: 

Vi använder oss av olika uttrycksmedel för att kunna visa vad el vilket material man vill 

jobba med när den verbala språkförmågan inte är tillräckligt utvecklad. Tex bilder på lådan 

på hyllan och samma bild i barnets ögonhöjd för att kunna peka (enkätsvar, anonym) 

I exemplet som ges ovan ges barnen möjlighet till att ta initiativ och stämmer väl överens med 

Harts (1992) sjunde steg av delaktighet där barnen kommer med idéer och pedagogen agerar 

stöttande. 

 

Förskollärarna som deltog i undersökningen tog tillvara barnens inflytande på lite olika sätt, 

nästan alla (40st av 48 respondenter) ansåg att det handlade om att notera ner barnens intresse, 

av dessa 40 ansåg 20st att det hängde ihop med att dokumentera det inför kommande 

planeringstillfälle. 20st ansåg att det handlade om att ge plats åt spontanitet och icke-planerade 

aktiviteter. Resultatet på den sjunde frågeställningen visar att personalens arbete med att ta 

tillvara på barnens uttryck av tankar och åsikter är varierat och skapar utrymme för att 

kriterierna för delaktighet uppnås samtidigt som risken finns att de inte uppnås. Vid steget i 

delaktighetsstegen som heter tokenism ges barnen nämligen möjlighet till att påverka medan 

dom i har väldigt lite eller ingen röst alls i vad gäller hur aspekten. I det bästa av världar kan 

den högsta graden av delaktighet uppnås likväl som den lägsta eftersom barnen kan inleda 

projekt eller aktiviteter och ta besluten tillsammans med de vuxna. 

Studiens kunskapsbidrag 

Undersökningen påvisar stora variationer i pedagogers uppfattningar av vad begreppen 

delaktighet och inflytande betyder i ett förskolesammanhang. Grundat i förskolans läroplan där 

arbetslaget ska stäva efter att förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2016) blir min uppfattning 

att begreppet delaktighet behöver utvecklas i läroplanen med målet att uppnå en jämnare kvalité 

i verksamheten. Resultatet visar även att delaktigheten och inflytandet är beroende av vilken 

situation man befinner sig i vilket kunde kopplas till förskolans långa tradition där barn har varit 
och fortfarande ses som budbärare av moraliska och etiska värden för familjer och samhället 
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(Ärlemalm-Hagsér, 2014) samt hur storleken på barngrupp ser ut i förhållande till 

personalsammansättning. Jag tror att kompetensutveckling om vad delaktighet och inflytande 

innebär och vad som kan generera i låg delaktighet kan hjälpa oss på vägen till en förskola där 

barnen utövar en hög grad av inflytande. 

Metoddiskussion 
Vid min analys kom jag till insikt med att det hade varit till min fördel om jag hade läst in mig 

på min teoretiska utgångspunkt lite mer innan frågeställningarna till enkätundersökningen 

formulerades. Om detta hade gjorts hade jag lättare kunnat mäta svaren mot Harts (1992) 

delaktighetsstege. På grund av tidsbrist formulerades frågeställningarna innan den teoretiska 

utgångspunkten valdes ut då enkätundersökningen behövdes skickas ut så fort som möjligt. 

Frågeställningarna: ”I hur stor omfattning påverkar barnen er planering i verksamheten” samt 

” Matsituationen ger möjligheter till… ” hade såhär i efterhand när jag är mer medveten om 

min teoretiska utgångspunkt ändrats till något som lättare kan mätas med den teoretiska 

modellen.  

 

Frågeställningarna med svarsalternativ fungerade bra i undersökningen eftersom de gav 100% 

svarsfrekvens jämfört mot de öppna frågeställningarna där det inte var ovanligt med 10% 

bortfall vilket har genererat i att jag uppnått mitt mål där jag ville får många svar och kunna 

jämföra svaren emellan varandra. En hypotes om varför bortfallet blev så pass högt på de öppna 

frågeställningarna skulle kunna vara att det krävdes mer eftertänksamhet, tid och energi av 

respondenterna. Såhär i efterhand upplever jag att många av mina frågeställningar var väldigt 

generella, detta kan ha inneburit att frågorna upplevts svåra, det hade artat sig positivt om jag 

hade specificerat de öppna frågeställningarna med vilken ålder som hänvisas till eller riktat 

frågan mer mot att jag menar barnen snarare än förskolesammanhanget i mina frågor kring vad 

begreppen delaktighet och inflytande betyder för förskollärare. Styrkan i användandet av de 

öppna frågeställningarna var att de gav mest resultat i aspekten där det kunde ges svar som 

respondenten själv formulerat. Responsen gjorde det lättare för mig att skapa en bild av hur det 

ser ut i verksamheten och analysera för att sätta i relation till kunskapsöversikten och min 

teoretiska utgångspunkt. I min resultat -och analysdel var de öppna frågorna mycket 

tidskrävande i den aspekten att det tog lång tid att transkribera och kvantifiera ofta 

förekommande begrepp på mellan 45 - 60 svar. Transkriberingen gjordes genom att räkna hur 

många gånger olika begrepp upprepades hos respondenterna och för mig hade det funnits två 

bättre alternativ på datainsamling: Den kvantitativa intervjun hade genererat i en högre kvalité 

på svaren om jag hade läst in mig på den teoretiska utgångspunkten i god tid för att sedan 

formulera frågeställningar som stämde väl överens med de olika graderna av delaktighet. Ett 

annat alternativ hade varit att använda sig av en kvalitativ intervju där man då hade kunnat 

begränsa deltagare till max 10st och i kombination med detta välja max 5 frågeställningar. Detta 

hade dock inneburit att jag inte kunde generalisera och jämföra, vilket var det största intresset 

redan från start. Den kvalitativa intervjun hade endast besparat mig tid i transkriberingsdelen 

medan jag hade fått ägna tid till att intervjua och förberedelser inför intervjuerna. 

 

Åldersvariabler användes inte i min undersökning, såhär i efterhand hade det varit givande och 

spännande att se om resultatet hade skiljt sig beroende på ålder hos respondenten, detta kopplat 

till Ärlemalm-Hagsér (2014) avhandling där hon kunde se att det var en utmaning med 

demokrati på grundat i förskolans långa tradition.  
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Framtida forskning 

Mitt resultat av undersökningen tyder på stora variationer i frågan hur mycket inflytande och 

hur delaktiga barnen är i olika situationer i förskolan. I framtiden skulle jag vilja undersöka 

vidare ämnet med hjälp av en kvalitativ undersökning där förskollärarna intervjuas, målet skulle 

vara att utveckla kunskap om hur förskollärare går tillväga i sitt planeringstillfälle och hur de 

ser på uppdraget pedagogisk dokumentation, då i relation till arbetet med de yngsta barnen. Det 

hade också varit spännande att undersöka ämnet genom att observera kommunikationen mellan 

barn och personal för att få syn på hur förskollärare möter barns uttryck för tankar och åsikter.   
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Bilaga 1. 

 

Följebrev 

 

Hej! 

 

Tack för att du vill delta i min studie där syftet är att få mer kunskap om hur förskollärare 

arbetar för att främja de yngsta barnens inflytande och delaktighet, samt vad de olika 

begreppen betyder för pedagoger i ett förskolesammanhang. Utifrån frågeställningarna som 

finns i enkätundersökningen hoppas jag på att kunna jämföra och få mer kunskap om hur man 

arbetar med barns delaktighet och inflytande på de alla barns nivå.  

Du som deltagare har valts ut eftersom du arbetar med barn i förskolan och ditt deltagande 

kommer att vara helt anonymt. Det anonyma deltagandet innebär att jag som gör studien inte 

kan se om just du deltagit, det innebär att påminnelsebrev kommer att skickas ut till alla 

deltagare när slutet på svarstiden närmar sig, man kan svara på enkäten fram tills den 25/4 - 

2017. 

 

Kontakt: 

Desirée Karlsson 

mail: desiree.karlsson@outlook.com 

Telefon: 073 – 67x xx xx 

 

Tomas Saar (handledare, förskollärare och docent i pedagogik vid Karlstads universitet  

mail: tomas.saar@kau.se               

Telefon: 0739-814894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 

Enkätfrågor 

 

 
  


