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SAMMANFATTNING 

Gulle Andersson & Jeanette Sandberg 

 Barns inflytande/ delaktighet 

- En studie om hur barn och pedagoger ser på inflytande/delaktighet på förskolan 

Children’s participation 

-A study on how children and educators regard participation and influence in a preschool 

 

 

 

Vårt syfte var att undersöka hur fyraåriga förskolebarn upplevde att de var delaktiga och hade 

inflytande i förskolans verksamheter. Syftet var även att undersöka hur pedagoger uppfattade att 

barn är delaktiga och på vilket sätt de har inflytande i förskolan.  Inflytande innebär att kunna 

göra sin röst hörd och det är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Delaktighet handlar om att 

vara del av en gemenskap där alla får vara med oavsett vad man tycker och vilken inställning man 

har. Flera av dagens forskare anser att lärandet sker i samspel med andra människor och genom 

att ge uppgifter som känns meningsfulla för barn blir de mer motiverade att lära sig.  

 

För att nå vårt syfte var metoden vi använde oss av intervjufrågor. Vi har intervjuat fyra 

förskollärare och fyra barnskötare på två olika förskolor vad de anser om barns delaktighet. Vi 

har också intervjuat totalt åtta barn, fyra flickor och fyra pojkar på olika avdelningar om vad 

barnen anser att de är med och bestämmer kring. Barnen var vid intervjutillfället fyra år. 

Intervjuunderlaget har vi sedan jämfört med teori och forskning från aktuella områden. Slutsatsen 

av resultatet var att barn till viss del upplevde att de var delaktiga och hade inflytande i förskolans 

verksamhet framförallt i leken. Medan pedagogerna ansåg att barnen i större utsträckning var 

delaktiga och hade inflytande. 
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1. Inledning 

Vi är två blivande förskollärare som har lång erfarenhet av arbetet i förskolan. Under vår 

utbildning kom arbetet med barns inflytande/delaktighet och upp. Vi blev nyfikna att fördjupa 

oss i ämnet genom att intervjua våra kolleger om hur de skapar möjligheter för barns 

inflytande/ delaktighet. Förskolans uppdrag har förändrats i och med att förskolan under 1996 

blev en del av utbildningssystemet. Införandet av en nationell läroplan två år senare har också 

bidragit till att verksamheterna fått en större innehållslig bredd samtidigt som det ställs nya 

krav på lärare att arbeta målrelaterat som belyses av Johansson & Pramling 

Samuelsson(2006). Detta väckte också vårt intresse om hur förskolan arbetar med barns 

inflytande/delaktighet. Vi vill veta om barnen får vara så delaktiga som pedagogerna påstår att 

de är. För hur det än är så är det en del i utbildningssystemet och det är en viktig bit i 

samhället. Det krävs en tydlig struktur, regler och ramverk för att tydliggöra barnens 

möjlighet till påverkan. För att barn ska kunna vara delaktiga krävs det att barnen förstår 

meningen med aktiviteten och har ett intresse av att vara med och påverka.  Då vi själv arbetar 

i förskolan har vi en förståelse för ämnet som gav oss grunden för vår undersökning. 

Förskolan kan ses som en social och kulturell plats där barn utvecklas, påverkas och påverkar 

sin omgivning. En plats där barn ska få möjlighet att utvecklas till självständiga individer, 

utveckla sina kompetenser, erbjudas olika aktiviteter, få verktyg men också möjligheter till ett 

livslångt lärande. Enligt Arnér (2009) är förskolan också en plats där barnen kan påverka och 

fatta kloka beslut, både för sig själv och andra men också skapa goda relationer med andra 

barn och med vuxna. Därför är det angeläget att barn får reellt inflytande i den dagliga 

verksamheten i förskolan. 

Förskolan kan ses som en mötesplats för lärande och demokrati. Pedagogerna ska ge barnen 

en röst, synliggöra dem och bjuda in dem till delaktighet men aldrig ge upp ansvaret som 

vuxen. En demokratisk förskola innebär delaktighet, att pedagoger lyssnar, respekterar 

barnens tankar samt ger dem möjlighet att lyssna på varandra. Det blir svårt för barn att förstå 

demokratiska principer om de inte får möjlighet att samarbeta med andra och ta ansvar för 

sina handlingar. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att fostra barn till 

demokratiska medborgare förutsätter att de redan i förskolan har inflytande och kan påverka. 

Barn och vuxna tillsammans ska delta aktivt i beslut i förskolan som rör den pedagogiska 

utformningen, välja tema och tillsammans diskutera fram regler. De menar att även om det 

finns strävansmål så ska barnen själv ges möjlighet att välja i så stor utsträckning som möjligt. 

”Barn skall vara delaktiga i sitt eget lärande, de har rätt till eget skapande och rätt till 

samhällets kulturarv. Den pedagogiska miljön skall därmed vara utformad så att den hjälper 

barn att komma vidare i sin utveckling genom att de får möjlighet att utveckla olika 

uttrycksmedel, handlingssätt och prova olika idéer” (2006:99). 

I dagens förskolor är barns inflytande/delaktighet en del i de statliga riktlinjerna i läroplanen 

Lpfö98/10. Arnér (2009) anser läroplanen Lpfö -98, talar om att på grund av växande 

rörlighet över nationsgränserna så har den kulturella mångfalden i förskolan ökat och barnen 

ska ges möjlighet att lära sig om varandra och respektera varandras olikheter. Barnen har rätt 

till att vara delaktiga angående sin utveckling under sin vistelse på förskolan och senare under 

sin skolgång oavsett klass, kön eller etnicitet. Pedagogerna har ett ansvar att utforma 

verksamheten så att den överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna. 

Arbetslaget bör sträva efter ett gemensamt synsätt på vad och hur mycket barnen ska ha 

inflytande över i verksamheten men också på vilket sätt pedagogerna ska få fram till barnen 

att de är delaktiga. Verksamheten ska formas efter grundläggande demokratiska värderingar 

och lägga till ett växande ansvar och intresse hos våra barn, så att de på sikt blir aktiva goda 

samhällsmedborgare.  
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Barns delaktighet är ett begrepp med många innebörder. Vi har de nationella, kommunala och 

de lokala besluten att rätta oss efter i verksamheten. För att kunna ge barnen inflytande/  

delaktighet som genomsyrar verksamheten utifrån läroplanens mål och våra styrdokument 

behövs medvetna reflekterande pedagoger. Detta fick oss att börja fundera kring frågor som, 

arbetar pedagogerna med barns inflytande/delaktighet i verksamheten? På vilket sätt kommer 

barnens inflytande/ delaktighet till uttryck i verksamheten, när barngrupperna blir större och 

mindre tid ges för reflektioner? Vi vill få fram barns uppfattning om delaktighet och vad 

barnen är delaktiga i. Vi är också intresserade av att veta vad pedagogerna anser om vad 

inflytande/delaktighet är. Enligt Arnér (2009) styr många pedagoger barnen mer än 

nödvändigt med regler och rutiner. Synen på barn är avgörande för hur vi bygger upp en 

verksamhet runt barnen.  

Pedagogerna i intervjuerna är kvinnor på grund av att det endast arbetar kvinnor på dessa två 

förskolor. När det gäller barnen är det jämnt fördelat fyra pojkar och fyra flickor. Alla i 

fyraårsåldern. Vi använder oss av fiktiva namn både när det gäller pedagoger och barn. Med 

begreppet pedagoger menar vi både förskollärare och barnskötare och med begreppet 

inflytande/delaktighet menar vi efter läst litteratur (referenslistan) att, inflytande innebär att 

kunna göra sin röst hörd och det är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Delaktighet 

handlar om att vara del av en gemenskap där alla får vara med oavsett vad man tycker och 

vilken inställning man har. Vår tolkning är att dessa båda begrepp går hand i hand och vi har i 

våra intervjuer med pedagogerna ställt frågor utifrån inflytande/delaktighet. 
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2. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur barnens inflytande och delaktighet kommer till 

uttryck i verksamheten. Med inflytande menar vi är att göra sin röst hörd och det är en viktig 

del i ett demokratiskt samhälle och delaktighet avser vi, handlar om att vara del av en 

gemenskap där alla får vara med oavsett vad man tycker och vilken inställning man har. Flera 

av dagens forskare anser att lärandet sker i samspel med andra människor och genom att ge 

uppgifter som känns meningsfulla för barn blir de mer motiverade att lära sig.  Vi vill ta reda 

på vad barnen får vara delaktiga i, vad som är viktigt för dem samt vad pedagogerna anser att 

barnen är delaktiga i och har inflytande över. 

 

Hur kommer barnens inflytande/ delaktighet till uttryck i verksamheten?  

Vad anser pedagogerna att barnen är delaktiga och har inflytande i? 

Vad anser barnen att de är delaktiga i och vad är viktigt för dem? 
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3. Bakgrund 

Rasmussen, Knud (1970) beskriver barn 3-4 år att det är nu de upptäcker sig själv, först 

kroppen, vad de kan och vad de vill. Barnet kan rikta sig och ta emot något av andra barn men 

inte motsvarande, ge åt någon jämnårig endast åt vuxna eller äldre barn. Det är först i 3-6 års 

ålder som gensvar och framsteg gentemot kamrater sker. Barnet öppnas för kontakt, växer ut 

från sin egocentriska begränsade värld. 

Linnér (2006) skriver att i slutet av 1990-talet blev det tydligt att värdegrundsfrågorna hamnat 

i skymundan både i skola och förskola. I och med detta intensifierades arbetet i skola och 

förskola som bärare av ett demokratiskt ansvar. Utbildningsdepartementet startade ett 

värdegrundsprojekt som skulle stödja och stimulera arbetet med att omsätta ”Värdegrunden” i 

praktisk handling i skola och förskola. En viktig uppgift för pedagogerna i förskolan anser 

Linnér (2006) vara att ge barn möjlighet att utveckla demokratisk och moralisk kompetens. 

Med värdegrunden avsågs grundläggande demokratiska värden som ska prägla verksamheten 

i förskolan. Läroplanens kursplaner reviderades och tyngd lades på demokrati. Den 

deliberativa demokratin som omfattar människors rätt att vara delaktiga i de sammanhang 

som de befinner sig i får ett genomslag i arbetet med värdegrundsfrågor. Linnér (2006) 

nämner att inskolningen på förskolan är ett viktigt område för föräldrars och barns möjlighet 

till delaktighet. Det finns tid att informera barn och föräldrar om verksamheten vilket många 

anser viktigt för att barn och föräldrar ska känna sig delaktiga. Samtidigt beskriver hon ett 

minskat utrymme för delaktighet. Samtal mellan vuxen- barn och barn-barn har minskat och 

därmed barnens möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande. Det fria utrymmet för att 

släppa in barnen har minskat genom införandet av läroplanen, ökat krav på måluppfyllelse, 

kvalitetsmätningar samt organisationsvillkor. Vidare framhåller hon att många förskollärare 

upplever en stor inskränkning i deras möjligheter till att släppa in barnen i planeringen av 

verksamheten genom läroplanen (Lpfö98) och målstyrningen inom förskolan. Pedagogerna 

upplever att den pedagogiska verksamheten blivit mer strukturerad, det är mer som ska hinnas 

med trots minskade personalresurser och större barngrupper och då blir barndelaktigheten 

mindre.   

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att barn ska aktivt delta i beslut som rör 

förskolan som t.ex. den pedagogiska miljön, regler, tema, aktiviteter och material. Genom att 

barnens åsikter respekteras och de är delaktiga utvecklar de förmågan att förstå demokratiska 

principer. Tvärt emot Linnér så ser Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) att det finns stora 

möjligheter för barn i förskolan att vara delaktig och ha inflytande i beslut som fattas.  

Forsberg & Milton Haglund(2006) har gjort en studie om pedagogers arbete när det gäller 

barns inflytande/delaktighet i förskolan. Här står att läsa att verksamma forskare vid 

Göteborgs Universitet anser att man bör fokusera på samlärande i förskolan och ser en fara i 

att fokusera på det individuella lärandet. De hävdar att man bör se samlärandet som en 

tillgång för att främja vårt demokratiska samhälle. Vidare står det att demokrati och 

samlärande bör vara centrala delar i den pedagogiska verksamheten. De tar också upp att 

tidigare forskning visat att det finns faktorer som påverkar barnens inflytande och delaktighet 

i verksamheten och nämner då barnsynen och maktförhållanden. 

3.1 Förskolans historik                                                                                                      

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att förskolepedagogiken växte fram ur den 

borgerliga kvinnorörelsen i Tyskland och vidare genom länder i Europa. I Sverige precis som 

i övriga länder har förskolan nästan uteslutande varit en kvinnlig rörelse som utvecklat en 

pedagogik med utgångspunkter från hemmet och vardagssysselsättningar. Pramling 
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Samuelsson & Asplund Carlsson, (2003) anser att den som räknas som den svenska 

förskolans anfader är Friedrich Fröbel (1782-1852). Han förespråkade en pedagogik där 

människan är en del i naturen som ständigt förändras. Han ansåg att människan måste arbeta 

aktivt för att utvecklas och hos små barn är denna aktivitet att leka. Fröbel kan idag framstå 

som lite före sin tid när det gäller sättet att lyfta fram barns lek och deras eget tänkande i 

verksamheten. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver om Fröbels pedagogik att 

man skulle dana fria upplysta människor. De menar att Fröbels pedagogiska teorier bygger på 

antagandet att utveckling sker utifrån barnets inre drift att vara en aktiv sökande med vuxet 

stöd. Av betydelse för barns växande var leken, lärandet om naturen och hemmets fostran där 

förskolan skulle vara ett komplement till hemmet. Vidare ansåg (a.a) en efterföljare till 

Fröbel, var Maria Montesorri (1870-1952) i hennes pedagogik lyfts ett barn fram som ett 

aktivt barn som handlar på egen hand utifrån sin egen utvecklingsnivå och pedagogen har en 

roll som den iakttagande, avvaktande och tillbakadragna. Pedagogens uppgift är att skapa 

intresse och ge barn tid att arbeta för att till slut göra dem medvetna om vad de vet. I 

Montesorripedagogiken är det barnets behov som uppmärksammas. 

Gedin & Sjöholm, (1995) skriver att Reggio Emilias pedagogik lyfter fram barnets rättigheter 

snarare än deras behov. Louis Malaguzzi (1920-1994) är grundare till Reggio Emilia 

pedagogiken där vikten ligger på vad som ska läras, pedagoger och barn bestämmer 

riktningen i det gemensamma arbetet. Reggio Emilias förskolepedagogik ska även ses som en 

filosofi där formen blir viktigare än innehållet.  

I Läroplanen Lpfö98 står ” I förskolan läggs grunden till att barn ska förstå vad demokrati är. 

Barn ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan och de ska utveckla insikter om 

vad begreppet demokrati kan innebära. Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter 

förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och 

intressen som barn själv på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Lpfö 98/10:14) 

I den reviderade läroplanen Lpfö98/ 10 kan man läsa om de målen. Ett mål är 

Att förskolan ska sträva efter att varje barn 

”Utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation”( Lpfö98/10:12). 

Det står också att; 

”Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98/10:12). 

Medan i allmänna råd för förskolan står att; 

”De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns inflytande över sin egen vardag 

och det krävs att personalen både har förutsättningar för arbetet och en medvetenhet om hur 

barn kan involveras” (Skolverket 2005:32).  

I lärarens handbok kan man läsa om att i FN: s barnkonvention artikel12 står;  

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad (2006:149). I skolverkets Överenskommet (1999) 

står att den 20 november 1989 antog en enhälliggeneralförsamling konventionen om barnets 
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rättigheter som i dagligt tal kallas ”Barnkonventionen”. De 41 inledande artiklarna omfattar 

bland annat – ”Barns rätt till medinflytande och respekt, rätt att göra sin stämma hörd och få 

sin vilja respekterad, rätt till åsikts - och religionsfrihet. Det står också att ”Barnkonventionen 

bygger på perspektivet; barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (1999:60).  

Två av de viktigaste filosoferna/teoretikerna anser vi i Sverige vara Jean Piaget 1896-1980 

och Lev S Vygotskij 1896-1934. Dessa två fördjupar vi oss i, i teoridelen. 

3.2 Barnens rätt till inflytande och delaktighet.                                                              

Oavsett ålder har alla barn rätt till inflytande och delaktighet i förskolan under hela dagen de 

vistas där. Sheridan & Pramling (2001)  kom fram till genom intervjuer att det var i leken 

barnen upplevde att de fick vara med och bestämma. Om det är så innebär det att det ligger ett 

stort ansvar hos pedagogerna att skapa situationer som ger barnen utrymme för att bli mer 

delaktiga men också få uttrycka sina demokratiska idéer. Enligt (a.a) upplevde barnen också 

att det var i samspelet med kamraterna som de fick vara med och bestämma, inte med de 

vuxna. Arnér (2009) gjorde en studie om barns inflytande i förskolan genom samtal och 

reflektioner med pedagoger och barn. Det hon kom fram till var bland annat att barnens egna 

initiativ skapade många gånger stress och olust hos pedagogerna, då de kunde upplevas att det 

skapade en oreda i organisationen, men också att pedagogerna ofta tog mer hänsyn till de 

vuxnas perspektiv, vad kollegorna tycker och gemensamma regler. (a.a) menar att ”I 

förskolan läggs grunden till att barnen ska förstå vad demokrati är. Om det ska bli möjligt 

behöver barn få möta demokrati i den vardagliga verksamheten. Det betyder att de ska kunna 

få göra sina röster hörda och bli respekterade för sina tankar och uppfattningar, samtidigt som 

de lär sig lyssna på och respektera andra”(2009:92). Hur ska en människa annars kunna 

utveckla sitt eget demokratiska tänkande och hur ska vi människor gemensamt annars kunna 

utveckla vårt demokratiska samhälle? 

3.3  Relationen tanke - språk                                                                                                   

Att behärska språket är enligt Johansson(2005) en förutsättning för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle och detta gäller även små barn. Det är i kommunikationen mellan 

människor man får en vidare förståelse, nya perspektiv och tankar om det som händer. Bråten 

(2007) menar att en tolkning av Vygotskij är barns dialoger ett kollektivt utbyte av idéer. Han 

menar, i kommunikation med jämlika blir barnen introducerade i nya sätt att tänka och 

tänkandets utveckling är beroende av att barnet behärskar språket. Enligt Johansson (2005) är 

det svårt att få tid till språkträning särskilt för barnen med ett annat hemspråk. Ur demokratisk 

synvinkel menar hon att det är viktigt att ge alla barn samma förutsättningar för att kunna göra 

sin röst hörd. Hon menar vidare, för att barnen ska kunna göra sin röst hörd krävs det att 

pedagogerna arbetar med språket som utgångspunkt, vilket innebär att man vet eller tar reda 

vad som menas med att göra sin röst hörd. Enligt Johansson (2005) finns det en skillnad 

mellan att tillåta barn att yttra sig och att tala med dem om hur viktigt det är att de har egna 

åsikter men också att pedagogerna ber om barnets åsikter. (a.a) menar vidare att de yngre 

barnen inte får lika stor uppmärksamhet som de äldre, de barnen får helt enkelt inte samma 

dialog på samma sätt som de äldre barnen. De yngre barnens initiativ får oftast inte heller lika 

stor uppmärksamhet. Linnér (2006) anser att grunden för mycket av det pedagogiska arbetet 

är kommunikation. Genom språket hanterar vi olika situationer i vår omgivning, våra 

relationer till andra och oss själva. Hon menar vidare att språket är det som ger mening och 

innebörd. Hwang & Nilsson (2003) anför att barn måste få språkliga erfarenheter i sin 

omgivning. Sociala erfarenheter skapar barnets förståelse av språkets struktur. Det är mycket 

viktigt med vuxen återkoppling till det barnet säger. Utan denna återkoppling hämmas 

språkutvecklingen. I den statliga utredningen Jord för växande (1998) tar de upp barns känsla 
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av delaktighet och identitetsutveckling genom språket. De menar att barns möjligheter till 

språklig kommunikation utvecklas när användandet av språket i olika sammanhang börjar. 

Språket är en förutsättning för ett mångkulturellt samhälle med ömsesidig respekt och 

lyhördhet för varandra utvecklas. 

3.4 Genus 

 

Enligt Svaleryd (2008) finns det olika regelsystem där pojkar tillåts ha huvudrollen. Vidare 

skriver hon att pojkar generellt får mer hjälp av pedagogen än flickorna. Genom att 

tillmötesgå och omedelbart behovstillfredsställa pojkar (för att de då stör mindre) signalerar 

pedagogen till pojkarna att de har makt. Till flickorna signaleras att de inte är lika viktiga och 

kommer i andra hand. Med detta anför (a.a) att ”genuskontraktet” där pojkar ges mer makt än 

flickor vidmakthålls. Hur stämmer detta med våra styrdokument, värdegrunden, allas lika 

värde och rätt att bli lyssnade på? Är det så att redan här ur genusperspektiv har det betydelse 

för hur delaktig jag tillåts vara om jag är pojke eller flicka? Hwang & Nilsson (2003) skriver 

att i pojkars lek uppstår lätt en statushierarki och det är viktigt att skaffa sig en ledarposition, 

de vill bestämma. I sin avhandling skriver Karlsson (2009) att resultatet visar att 

gruppindelningar med könstillhörighet görs av såväl flickor, pojkar och lärare och hävdar att 

detta stämmer väl med tidigare gjorda studier. Hon menar vidare att könsskillnad lägger 

grunden för flickors och pojkars synsätt på sig själva.(a.a) ser språket som ett redskap för att 

skapa förståelse vad det innebär att vara flicka respektive pojke. 

3.5 Leken en central betydelse                                                                                      

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar att leken är en viktig bit när det gäller barns 

delaktighet. Leker gör barn för att det är roligt men det finns också en dimension av barns 

delaktighet i deras tankar om lek. Det är tydligt att många barn upplever sig ha kontroll och 

möjlighet att göra egna val när det är lek på förskolan. Att både ha kontroll och dela denna 

med andra blir synligt när barn pratar om sin lek. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) anser att leken alltid haft en central betydelse inom 

förskolan. Tidigt har man sett leken som ett viktigt inslag i pedagogiken. Vidare skriver de om 

att Fröbel såg leken som den mest naturliga uttrycksform i barns väg till frihet och 

självständighet. De menar att det är de vuxnas uppgift att skapa möjligheter för alla barn att 

leka. Genom lek skapas möjligheter till utveckling på många plan t.ex. språket, fantasin, 

förmåga att känna empati och medkänsla, visa respekt, lyssna på varandra, leka och lära 

demokrati. Bruun (1967) menar också att leken är viktig i barns utveckling. Att barn ges 

möjlighet till lek, skapar en känsla av tillfredsställelse hos barnet, detta gör anpassningen till 

andra och omvärlden lättare. 

Rasmussen (1970) skriver om att leken har flera funktioner i barns liv: 

”Genom lek uttrycker barn sina egna föreställningar, fantasier och känslor. 

Genom lek lär barnet känna omvärlden. 

Genom lek lär sig barnet samarbeta med andra personer och behärska sociala normer. 

Genom lek utför barn en rad funktioner, som senare är dem till glädje i relationen lek - arbete. 

Genom lek i allt mer specialiserade former utvecklas intressen och aktiviteter som senare kan 

övergå i hobbyverksamhet som en väsentlig del av lek i vuxen ålder”. (1970:196). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Vi har med både ett pedagogiskt perspektiv och ett psykologiskt perspektiv. Vi har valt Jean 

Piaget och Lev Vygotskij för att de är bland de mest kända forskares teorier när det gäller 

språkets betydelse. De var båda verksamma under tidigt 1900-tal men med teorier man läser 

om än idag i olika utbildningar. Piaget och Vygotskijs tankar kring språkets betydelse när det 

gäller kognitiv social utveckling och barnets verktyg för att tillfredsställa sina olika behov har 

hjälpt oss i tolkningarna av våra resultat, framförallt i barnintervjuerna. Vår empiriska 

kunskap om barnen gav oss en insikt i deras språkliga utveckling, om de förstod innebörden i 

frågorna och hur deras sociokulturella erfarenheter avspeglades i svaren.   

4.1 Jean Piaget 1896-1980                                                                             

Hwang & Nilsson (2003) beskriver Jean Piaget så här: Schweizare. Ursprungligen naturvetare 

och biolog som utvecklade ett intresse för hur barns kognitiva tänkande utvecklas.  I sin 

forskning kom Piaget fram till en teori med fyra åldersrelaterade stadier där barns tänkande 

skiljer sig i de olika faserna. Den första fasen är den sensor motoriska 0-2 år där tänkandet är 

begränsat till handlingsscheman. Andra fasen är det preoperationella stadiet 2-6 år där barnet 

styrs intuitivt och förstår representationer men har inget logiskt tänkande. Tredje fasen 7-11 år 

är det konkreta operationernas stadium där barnet har ett systematiskt och logiskt tänkande 

men bara i samband med konkreta faktorer. Fjärde fasen är formella operationernas stadium 

12- år då barnet har utvecklat ett abstrakt och logiskt tänkande. Barnet har börjat tänka 

symboliskt som om.   

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) definierar Piagets teori som en jämviktsteori där 

barnet från födseln inte har logiska tankestrukturer utan de utvecklas i ständiga 

jämviktsförskjutningar. Dessa benämner Piaget som assimilations – ackomodationsprocesser, 

ett samspel mellan mognad och omvärldens påverkan. Rasmussen (1970) nämner att Piaget 

framhäver att under barnets första stadier förekommer ingen konversation med andra barn. 

Det är först under andra stadiet som det uppstår jämvikt mellan egocentrisk och socialiserat 

tal. Denna jämvikt fann Piaget först hos barn vid sex års ålder. Rasmussen framhåller vidare 

att Piaget menar att 3-5 åringar talar tillsammans men är upptagna av olika ämne, de lyssnar 

alltså inte på varandra.   

Bruun (1967) skriver att Piaget anser att barn i förskoleåldern har ett egocentriskt språk och 

det är först i 7–8 års åldern som det socialiserade språket utvecklas. Hon nämner också att 

många forskare anser att det socialiserade språket kommer mycket tidigare. Johansson & 

Pramling Samuelsson (2006) skriver att man kan påstå att Piaget är den forskare som har 

introducerat ett barnperspektiv i forskning. Han fick forskarna att lyssna på barn men tolkade 

barn utifrån sina antaganden och teoretiska perspektiv. De aviserar också att Piaget på sin tid 

noterade att kommunikationen barn emellan såg annorlunda ut än när de kommunicerar med 

vuxna. Det står ingenstans om i vilken ålder detta gäller eller stadier som Piaget utvecklar sin 

teori i. Det står också att läsa att barn vill gå till förskolan för att det är där kamraterna är och 

redan mycket små barn visar stort intresse för andra barn. Att vara med andra barn innebär 

oftast att vara med och bestämma. Medan Piaget menar att det är först vid 6 års ålder som 

jämvikt sker. 

4.2 Lev S Vygotskij 1896-1934                                                                                                       

Lev Vygotskij var en av de mest inflytelserika forskarna om hur socialt samspel bidrar till 
barnens lärande och utveckling. Hans teorier var länge bortglömda, men när Ryssland 

öppnades upp mot omvärlden hittades hans forskning. Han studerade juridik vid universitetet i 
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Moskva men kom så småningom in på psykologiska ämnesområden. Vygotskij menar att barn 

utvecklar sitt lärande i samspel med vuxna och utifrån de erfarenheter de hade innan. Något 

som Hwang & Nilsson (2003) också skriver om, Vygotskij menade att utveckling ska ses som 

ett resultat av barnets sociala samspel med bla föräldrar, syskon och lärare. (a.a) menar vidare 

”För att lära sig hantera problem som hon möter, och tolka och hantera sin omgivning, 

utvecklar människan psykologiska verktyg. Först och främst språket” (2003:49).  Vygotskij 

(1996) ansåg att samspel är av stor vikt för barns utveckling när barnen ska lösa uppgifter. De 

menar att ”Språket gör det möjligt för barnet att delta i sociala samspel, både i form av 

konkreta samtal med andra och i form av inre dialoger; förmåga att resonera med sig själv 

utveckla tänkandet”(2003:49).  

Bråten (2007) menade att barn bidrar till sin egen kunskap genom sitt eget handlande och när 

vuxna med mer erfarenhet handleder dem. Barn behöver vara med och välja aktiviteter som 

känns meningsfulla då det stimulerar till kunskap och utveckling Enligt (a.a) menade 

Vygotskij att pedagoger ska främja aktiviteter som väcker barnens intresse och har en mening 

för dem. Får barn ha inflytande på innehållet i skolan, blir de mer öppna för nya kunskaper. 

Genom att pedagoger gör barn delaktiga och tar tillvara på deras frågor och idéer till att söka 

kunskap blir de också mer motiverade att delta. Dale skriver i Bråten att Vygotskij menar 

”Efterhand som strukturen i barnets tänkande förändras, förändras också tänkandets funktion. 

Tänkandets utveckling är därför beroende av att barnet behärskar tänkandets sociala medel 

språket” (2007:35).  Kan det tolkas så att ju äldre barnet är desto större påverkan och 

inflytande kan barnet ha? Rasmussen (1970) anför att även om Piaget ansåg att små barn har 

ett egocentriskt språk så ansåg han språket vara ett redskap för barnet vid tillfredsställelse av 

dess behov i varierande situationer som t.ex. delaktighet/inflytande.   

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) skriver att Vygotskij ansåg att grunden för allt 

skapande är förmågan att skapa en konstruktion och sätta samman erfarenheter till nya 

kombinationer. Barnets lek blir ett uttryck för barns förmåga att kombinera erfarenheter till 

något nytt som kommer från barnet själv. Vidare menar de att barn från livets början är 

lekande lärande individer som är riktade mot sin omvärld för att försöka erövra en förståelse 

och ett kunnande i denna. Hwang & Nilson (2003) menar att Vygotskij ansåg att det finns 

mycket önskeuppfyllelse i barnens lek, men också att leken syftar till att ge barnen en känsla 

att de klarar av saker och ting. Vygotskij betonar till skillnad från Piaget, leken som en social 

process. Han menade också att det var först i 3 årsålder som barnen började leka ” på riktigt”. 

Enligt Vygotskij är leken en frigörelse från nuet och för det krävs en viss intellektuell 

kompetens.  

4.3 Dagens syn på delaktighet.                                                                                                    

I skolverkets Allmänna råd (2005) finns en punkt ”Det är viktigt att personalen utarbetar 

former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin 

uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett, ålder, kön, social och 

kulturell bakgrund. s.31. En parallell till detta är att i Lpfö98 står att förskolan vilar på en 

demokratisk grund och att ”arbetslaget ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen aktivt deltar”(1998:8).  

Åberg, & Lenz Taguchi, (2005) menar, om barnen ska få inflytande måste de vara delaktiga i 

ett demokratiskt arbetssätt och de vuxna måste bjuda in barnen och tro på deras förmågor. Det 

kan göras genom att vara lyhörd och flexibel men också genom att hämta nya intryck från 

barnen. Pedagoger ska vara medhjälpare i en utvecklingsprocess och ta tillvara de förslag som 

barn har och låta barn ställa de frågor de är intresserade av. De tänker inte alltid som vi vuxna 

men frågorna är av intresse för dem just nu. De kanske inte får svar på allt men det startar ofta 
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upp diskussioner som är spännande och leder till nya frågor. (a.a) skriver vidare att det gäller 

att lyfta fram olikheter i gruppen så att inte alla behöver göra allt och dessutom på samma 

gång. Man kan vara delaktig på olika sätt.  

 

Åberg, & Lenz Taguchi, (2005) belyser vikten av att skapa mötesplatser för reflektion 

tillsammans barn och pedagoger vilket ger möjlighet till att uttrycka åsikter och lyssna på 

andra. För pedagogerna är dessa mötesplatser viktiga stunder att lyssna på vad barnen pratar 

om, vad som intresserar dem för att sedan skapa utvecklingsmöjligheter. Samlingen kan vara 

en sådan mötesplats där lärande och demokrati bör reflekteras, diskuteras, utvecklas och 

förnyas för att bli meningsfulla för barnen och pedagogerna. De beskriver vidare hur man kan 

ta ner dokumentationen på det barnen har gjort från väggarna och ta med i samlingarna för att 

prata om det. Detta ger barnen möjlighet att diskutera, reflektera över sin kunskap och kan ge 

pedagoger förståelse för deras intresse för att utmana dem vidare i deras utveckling. De 

skriver om att bygga delaktighet och menar att det inte innebär att vi vuxna ska frånsäga oss 

ansvar utan att barnen bjuds in så att vi gemensamt har ansvar för vardagen på förskolan. Det 

innebär också att få syn på sig själv med hjälp av andra. Det förutsätter ett etiskt tänkande där 

vi vuxna reflekterar över hur vi faktiskt gör och ibland omprövar våra handlingar. De anser att 

arbetet med delaktighet aldrig kan bli färdigt utan det är ett arbete som ständigt pågår. (a.a) 

menar vidare, det är pedagogen som organiserar hur dagarna ser ut på förskolan och därmed 

är det pedagogen som har makten att ge eller ta ifrån barnens möjligheter till delaktighet när 

det gäller utformningen och innehåll under en dag. Hur barn blir delaktiga beror på hur vi 

vuxna ger dem möjligheten. De skriver att ”demokrati är ingenting vi kan lära barnen, 

demokrati är något vi lever och bygger tillsammans i en ständigt pågående process”(2005:64).  

Juul & Jensen (2003) anser precis som Vygotskij (1996) att barn behöver umgås med vuxna 

som kan hjälpa dem utveckla sina kvalitéer. Han menar också att barn är kompetenta att ta 

eget ansvar under förutsättning att de vuxna är delaktiga och stöttar. 

 

Karlsson (2009) skriver att barnperspektiv och barns perspektiv betyder olika sätt att se på 

barn och har betydelse för hur barn bemöts och menar vidare att begreppet barnperspektiv och 

barnens rättigheter är grundläggande i läroplanen. Hon anför också att studier av senare datum 

har bidragit till att synsätt på barn förändrats och idag ser man till vilka villkor barn lever 

under och hur de själva bidrar till utveckling på olika sätt. Vidare anser hon att om barn 

motiverar sina egna eller andra barns intressen kan den formella makten utmanas så att vid 

vissa tillfällen ska förskolläraren delta på lika villkor som barnen. (a.a) skriver också att 

Kjörholt (2001) menar att barns delaktighet och inflytande bör ses med utgångspunkt av 

förutsättningarna. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver om förskollärarens 

yrkesroll att det är viktigt med ett tydligt förhållningssätt och försöka förstå vad barn vill men 

inte avstå från att sätta gränser. En skicklig pedagog utgår inte endast efter barnens intresse 

utan arbetar för att skapa ett intresse för det som pedagogen vill att de ska utveckla förståelse 

om. Precis som Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver, vill man påverka barn, 

så som läroplanen föreskriver krävs det att pedagogerna lever nära barnen i ändlös 

kommunikation och interaktion, detta är att vara barncentrerad så som förskolan anses vara. 

Forsberg & Milton Haglund (2006) påvisar att forskning som gjorts visar att det finns en stark 

vilja bland pedagoger att göra barnen delaktiga i verksamheten på förskolan. 

Arnér (2009) menar att när det gäller barns möjlighet till inflytande i förskolan riktas intresset 

mot både lärare och barn. Å ena sidan menar Arnér att det handlar om lärarens 

förhållningssätt när det gäller att ge barn utrymme och röst men å andra sidan handlar det om 

barns initiativ att utveckla och utforma sina egna redskap för att skapa detta inflytande. Enligt 

(a.a) är skälet till att det är betydelsefullt att belysa frågan om barns rättigheter över huvud 

taget har sin utgångs punkt i att barn befinner sig i underordning och därför inte självklart kan 
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få gehör för eget inflytande i offentlig verksamhet. (a.a) tolkning av inflytande och delaktighet 

är, inflytande i förskolan där handlar det om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin 

tillvaro på ett påtagligt sätt, vilket innebär att pedagogen bör vara beredd på att ändra sin 

planering för att utveckla den utifrån barns perspektiv dvs. hon menar att de vuxna har makten 

att låta barn bestämma eller inte. Medan begreppet delaktighet har en innebörd att ta del av 

något som andra redan bestämt. 

4.4 Sammanfattning                                                                                                              

Ordet inflytande betyder enligt de flesta nämnda författarna att kunna göra sin röst hörd och 

att det ingår i ett demokratiskt samhälle. Barn blir delaktiga när deras värld uppmärksammas. 

Vuxna ska tro på barns förmågor och vara delaktiga i deras utvecklingsprocess. 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Allt efter barnets 

förmåga och utveckling får de ta ansvar för sina handlingar men också för miljön på 

förskolan. Vilket man även kan se att Vygotskij menar, barn måste få vara delaktiga i att lösa 

uppgiften, få vara med i processen, lyssna på varandra vilket leder till att de får vara delaktiga 

och blir medvetna om sin delaktighet. Detta kan ses som likheter mellan dåtidens forskare och 

hur det är idag. Vygotskij ansåg att pedagoger ska främja aktiviteter som väcker barnens 

intresse och har en mening för dem. Han ansåg också att barn behöver umgås med vuxna där 

relationen hjälper dem utveckla sina kvalitéer. Vidare menade Vygotskij att barn är 

kompetenta att ta eget ansvar under förutsättning att de vuxna är delaktiga och stöttar. 

Vygotskijs tankar kring delaktighet kan spåras i pedagogernas intervjusvar. Medan Piaget 

menade att små barn inte lyssnar på varandra, samt att barn har ett egocentriskt språk och det 

är först i 7–8 års åldern som det socialiserade språket utvecklas. Piaget menade att 

utvecklingen och utbildning är förhållandevis oberoende av varandra medan Vygotskij ansåg 

att dessa går hand i hand. Här går forskarnas åsikter om åldern isär.  

 

Rasmussen framhåller vidare att Piaget menade att 3-5 åringar talar tillsammans men är 

upptagna av olika ämne, de lyssnar alltså inte på varandra. I jämförelse med Piagets synsätt 

mot att barn inte lyssnar på varandra visade barnens svar att de upplevde att det var 

framförallt kompisarna som lyssnade på dem. Åberg, & Lenz Taguchi, (2005) menar att en 

förskola som bygger på delaktighet betyder inte att alla ska få göra som de vill utan att alla 

ska få sin åsikt hörd, tänka fritt och respektera andras åsikter på så sätt lär de sig demokrati. 

Läraren har i detta ett ansvar att utmana barnens tankar vidare för att de ska få möjlighet att 

vidga sitt perspektiv. Bråten (2007) skriver att för Vygotkij var språket tänkandets sociala 

redskap. Den kognitiva utvecklingen hos barn hänger samman med förmågan att bemästra 

tänkandets sociala medel, språket. Vygotskij menade vidare att barnets sociokulturella 

erfarenheter och upplevelser har en viktig betydelse i den språkliga utvecklingen. 

Rasmussen(1997) skriver att Piaget ansåg språket var ett verktyg för barnet vid 

tillfredställelse av sina olika behov som t.ex. inflytande/ delaktighet. 
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5. Metod 

Vi började med att diskutera och läsa litteratur om våra tankar kring barns delaktighet i 

förskolan. När vi kände att våra funderingar var klara och vi hade fått en bild av hur vi tänkte 

bestämde vi oss för att genomföra en undersökning som bestod av intervjuer. Vi har gjort en 

induktiv studie så som Thurén (2007) beskriver. Enligt Thurén (2007) innebär induktion att 

man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta. Undersökningen bygger på 

vad som framkommit i intervjuerna. Respondenterna är alla verksamma inom förskolan som 

förskollärare, barnskötare eller barn. Intervjufrågorna är av öppen karaktär med möjlighet att 

utveckla svaren. Se bilagor 1 och 2. I den här studien har vi fördjupat oss i vad pedagoger och 

barn anser men också vad litteraturen och tidigare forskning säger om barns 

inflytande/delaktighet. Vi har använt oss av precis som Thurén (2007) skriver om den 

empiriska kunskapen, det vill säga. Vår empiri om barnen gav oss en insikt i deras språkliga 

utveckling huruvida de förstod innebörden i frågorna och hur deras sociokulturella 

erfarenheter avspeglades i svaren. Vi använde oss av Vygotskijs begrepp internaliserat tal när 

vi analyserade barnintervjuerna.  

Bråten (2007) skriver att Vygotskij förklarade begreppet internaliserat tal med att det innebär 

att man har möjlighet att uppmärksamma det man inte ser. Barnet kan jämföra nutid och 

tidigare handlingar. När ett barn kan tala – göra sig förstått kan det planlägga och förverkliga 

det som det själv vill. Vi har också använt oss av Piagets utvecklingsbegrepp som han delade 

in i olika stadier, framförallt andra stadiet som Piaget beskriver som att barnet genom språket 

uttrycker sina föreställningar, upplevelser och önskningar. Piaget och Vygotskijs tankar kring 

språkets betydelse när det gäller kognitiv social utveckling och barnets verktyg för att 

tillfredsställa sina olika behov har vi använt oss av i tolkningarna av våra resultat, framförallt i 

barnintervjuerna. Valet stod mellan intervjuer, enkäter och observationer. Enkäterna föll bort 

då barnen inte kan svara på dem själva. När det gäller observationer kom vi fram till att tiden 

inte räckte till då förskolepersonal och barn går på semester och verksamheten ser lite 

annorlunda ut.  

5.1 Urval  

Då vi pratade med pedagogerna bad vi dem ta ansvar över vilka barn de ansåg vara lämpliga 

för oss att intervjua. Lappar lämnades ut för ett godkännande av vårdnadshavarna för att 

kunna genomföra barnintervjuerna. Se bilaga 3. Vi intervjuade på två olika förskolor, två 

pojkar och två flickor på respektive förskola. Intervjuer gjordes även med pedagoger, två 

barnskötare och två förskollärare, kvinnor i medelåldern med många års erfarenhet i arbetet 

på respektive förskola. Alltså sammanlagt åtta barn och åtta pedagoger. Vi valde att intervjua 

barn i fyraårs ålder då dessa har lättare för att uttrycka sig verbalt än t.ex. tvååringar. Valet av 

pedagoger gjordes utifrån vår empiriska kunskap om dessa pedagogers likvärdiga arbete och 

syn på barns perspektiv och pedagogerna valde vilka barn vi skulle intervjua utifrån deras 

empiriska kunskap om barnens förståelse för delaktighet och inflytande. Empirisk kunskap 

grundas på erfarenhet enligt Thurén (2007). Vårt val av förskolor berodde på att förskolorna 

inte arbetar efter någon speciell pedagogik. 

5.2 Etiskt ställningstagande                                                                                                             

Vi informerade i brevform berörda pedagoger om vår undersökning och vad den kom att 

innehålla men också om anonymitet. Se bilaga 4. Pedagogerna kommer inte att nämnas vid 
namn. Vi skickade ut brev till vårdnadshavarna för att få deras samtycke till intervjuerna av 

deras barn, där vi informerade om samma sak som med pedagogerna, full anonymitet och det 
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barnet säger kommer endast att användas i vår text men kommer inte att härledas till barnen. 

Se bilaga 3. Vilket således innebär att både barn och pedagoger skyddas av konfidentialitet 

kravet enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer (1990). 
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6. Resultat 

6.1 Hur kommer barnens inflytande/delaktighet till uttryck i verksamheten?  

Pedagogerna tror att det är viktigast för barnen att vara med och bestämma om vem de kan 

leka med, vad de ska leka samt olika vardagliga saker beroende på personlighet. När det gäller 

styrdokumenten så anser de att det finns bredd och olika vinklingar att se inflytande på ett 

tydligare sätt. Pedagogerna anser att de gör barnen medvetna om att de har inflytande genom 

att uppmuntra dem att vara med och bestämma samt uppmärksamma när de är delaktiga. Man 

anser att barnen märker när de får vara med och bestämma men man tar också upp det vid 

olika tillfällen. Lena 61 beskriver hur man delger barnen ”detta har vi gemensamt bestämt 

därför gör vi så här”. 

I undersökningen framgår det att alla pedagogerna ansåg att begreppet inflytande/delaktighet 

var att vara medbestämmande, man har möjlighet att påverka sin situation, att få vara delaktig 

i beslut men också när barnen själv kommer och vill bestämma t.ex. på gymnastiken. Susanne 

39 svarar att ”Barnens önskemål och intressen är med vid planering av verksamheten”.  

Det var två av åtta pedagoger, Lill 49 och Susanne 39 som ansåg att språket hade med 

delaktighet att göra när det gäller hinder och möjligheter. Ett hinder som de kan se är 

invandrarbarns språk och språkförståelse, det gäller att vara tydlig och konkret förklara. 

Susanne 39 menade också att ett hinder kunde vara om hon arbetar med en kollega som inte 

vill att barnen ska vara delaktiga. Hinder som pedagogerna också kan se är t.ex. stor 

barngrupp, vilket gör det svårt att hinna lyssna på alla och/eller att de inte kan göra sig 

förstådda . Alla menar att det beror på pedagogerna vilka möjligheter som erbjuds barnen. 

Möjligheterna beror på pedagogernas förhållningssätt, men också att ju äldre barnen är desto 

större delaktighet, det handlar också om vilken relation pedagogerna har till barnen.  

6.2 Vad anser pedagogerna att barnen har inflytande över och är delaktiga i?                 

Att arbeta för att ge barnen inflytande innebär att lyssna, uppmuntra, ge dem valmöjligheter 

och att tillfredställa deras olika behov. Det är viktigt med barns inflytande tycker samtlig 

personal.  Eva 43, svarar ”Man ska utgå från barnen, vi är på förskolan för dem”. Det ska vara 

lustfyllt på förskolan då ska barnen också ha inflytande i verksamheten, det stärker deras 

självförtroende anser man. Ulla 50, säger att, ”Det finns inga hinder bara möjligheter när det 

gäller att arbeta med barns inflytande”. Klara 49 svarar ”När det gäller att arbeta för att ge 

barnen inflytande, låter vi barnen vara med och bestämma t.ex. gymnastiken, berättar att idag 

bestämmer ni barn vad ni vill göra och en annan dag bestämmer vi vuxna”. Susanne 39 svarar 

”Under demokratiska former väljer barnen var flest vill gå, stora eller lilla gården samt 

valfrihet på materialval”.  Pedagogerna anser att barnen ska känna inflytande när de kommer 

med förslag. Det gäller att uppmuntra deras initiativtagande när de säger vad de tycker och 

tänker men också tydliggöra att barnen inte får bestämma i allt. Klara 49 berättar ”Ibland kör 

vi demokrati, att vi röstar men barnen har kommit på att det inte alltid är rättvist, många 

gånger får man inte som man vill. Viktigt att barnen vet att ibland är det ett barn som 

bestämmer och då ska man följa det barnets regler. Andra tillfällen som barnen är delaktiga i 

är t.ex. matsituationerna, väljer vad de vill ha och hur mycket, i samlingen, sånger, böcker, 

kläder fast där styr vi mycket”. 

Pedagogerna anser att de gör barnen medvetna genom att berätta att idag får ni vara med och 

bestämma. Att de sätter det i mening, t.ex. som Klara 49 sa ” Nu fick du vara med och 

bestämma”. Barnen medvetandegörs om att de fått bestämma något och att detta genomförs. 
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När det gällde vad som är viktigast för barnen att ha inflytande över menar Lotta 60 att det är 

ett axplock allt ifrån leken till att vara med och bestämma på gymnastiken.  

6.3 Vad anser barnen att de är delaktiga i och vad är viktigt för dem?                           

Alla åtta barnen tycker att de får bestämma vem de ska leka med och vad de ska leka. Sex 

barn tycker att det är bäst att bestämma tillsammans med andra. Två pojkar Sebastian 4 och 

Ahmed 4 som går på olika förskolor, tycker det är bäst att bestämma själv. De uttrycker sig så 

här: Sebastian 4 ”Jag tycker det är bäst att bestämma själv” och Ahmed 4 säger ”Jag vill 

bestämma”. Sex barn tycker att det är fröknarna som bestämmer mest på förskolan medan två 

barn namnger barn som bestämmer mest. Viktigast är det att bestämma i olika lekar medan en 

gärna vill bestämma över fröken och en flicka upplevde det roligast att bestämma på 

gymnastiken.  När det gäller vem som bestämmer när leken är slut så spretar svaren, 

fröknarna, en kompis eller de själva. I frågan om vem som bestämmer vilka som ska leka 

tillsammans ansåg sju av barnen att det bestämde de själv. Olle 4 svarade, ”Jag bestämmer 

vilka som ska leka tillsammans och när leken är färdig”. Amanda 4 säger ”Jag bestämmer vad 

jag vill leka med men fröken bestämmer när vi ska sluta för vi kanske ska ha stor grupp. Fast 

ibland bestämmer vi som leker när vi vill sluta leka, eller när den inte är rolig längre”. 

Alla barnen utom Mikaela 4 upplever att det är fröken som bestämmer vad de ska göra på 

samlingarna. Sebastian 4 säger ”Jag bestämmer aldrig i samlingen, det gör fröken” . Mikaela 

4, ” Jag får bestämma ibland i samlingen vilken sång vi ska sjunga”. Mikaela 4 svarar ”Vi får 

vara med och bestämma på gymnastiken sen fick vi bestämma vad vi ville vara i vår teater 

”den blyge draken” jag ville vara prinsessa och då fick jag det”. 

 Barnen upplever att de mest blir lyssnade på av andra barn. Mohammed 4 svarar att fröken är 

den som mest lyssnar på honom. Mikaela 4, säger” det är Oskar och Smilla som lyssnar på 

mig mest fast ibland lyssnar fröken också”. Olle 4 ” Fröken lyssnar aldrig det är Simon, Pelle 

och Lukas som lyssnar på mig”. Sebastian 4 säger ”Hugo, Nicke Maja och Kajsa lyssnar på 

mig. När jag slår mig lyssnar fröken och hjälper mig”. 
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7. Analys / Diskussion  

Pedagogerna ansåg barnen vara mer delaktiga och ha r större inflytande än vad barnen 

upplever att de har. Sheridan & Pramling (2001) kom i sin intervjuundersökning fram till att 

det var i leken barnen upplever att de är med och bestämmer vilket vår intervjuundersökning 

också kom fram till. Både barn och pedagoger ansåg att det var i den fria leken som barnen 

bestämde mest. Det var också i leken som barnen tyckte det var viktigast att bestämma precis 

så som pedagogerna svarade. Pedagogerna upplevde att de lyssnade på barnen medan barnen 

ansåg att det var kompisarna som lyssnade i första hand. 

När det gällde språkets betydelse för delaktighet/inflytande så var det några pedagoger som 

tog upp detta. Språkets betydelse skriver vi om i stycket 3.3. Där kan man utläsa att flera av 

våra referenser anser språket vara en viktig del i inflytande och delaktighet. Språket ansågs 

vara ett verktyg för barnets tillfredsställelse av sina behov, den kognitiva utvecklingen och 

sociokulturella erfarenheter De två teoretikerna Vygotskij och Piaget ansåg språket vara en 

viktig del i utvecklingen men på olika sätt. Piaget ansåg att barn kommunicerar med varandra 

men lyssnar inte på varandra medan Vygotskijs mer relationella syn beskrev att barn har 

dialoger och ett kollektivt utbyte av idéer. Han menade, med kommunikation med jämlika blir 

barnen introducerade i nya sätt att tänka och tänkandets utveckling är beroende av att barnet 

behärskar språket. Vårt resultat stämmer bättre överens med Vygotskijs relationella teorier. 

Arnér (2009) beskriver i sin studie om barn i förskoleklassverksamhet att barnen tyckte det 

fanns för mycket regler och att det hindrade dem från att känna sig delaktiga. Pedagogers 

förhållningssätt är avgörande för hur barnen skapar en miljö som inspirerar till att ha 

inflytande och vara delaktiga i sitt lärande. Pedagogernas förhållningssätt var även något som 

kom upp i våra intervjuer. Pedagogerna menade det berodde på pedagogerna vad som erbjuds 

barnen.  

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger tänker kring inflytande/delaktighet och 

hur barn tänker kring delaktighet i förskolan. Det vi kom fram till var framförallt att det var i 

leken barnen ansåg att de fick vara delaktiga och för pedagogerna var det i samlingen, vilken 

frukt de vill ha, vilken gård de vill vara på men också att man lyssnade på barnen och försökte 

tillfredsställa deras olika behov när barnen önskade vad de ville göra. Johansson (2005) menar 

för att barnen ska få möjlighet att utrycka sina demokratiska rättigheter krävs det en hel del av 

pedagogerna. Detta får oss att undra över vad är det som gör att endast två, Lill 49 och 

Susanne 39 av åtta pedagoger svarar språket vilket de även såg som ett hinder i arbetet med 

barns delaktighet? (a.a) menar att det inte är så vanligt att man talar om just språket när man 

menar att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Å ena sidan vad förmår barn att 

uttala sig om, förstår barnen vad de ska tycka till om? Å andra sidan får de inte frågan blir de 

inte delaktiga. Som en parallell till detta ser vi att den statliga utredningen ”Jord för växande” 

(1998) visar att språket är en viktig del i identitetsutvecklingen och ger barn en känsla av 

delaktighet vid kommunikation i olika sammanhang. Linnér (2006) anser att språket är 

grunden för goda relationer och skapar mening i utvecklingen. Medan Bråten (2007)  skriver 

redan på Vygotkijs tid ansåg man att språket var en viktig del för barns utveckling. 

7.1 Samtalet - möjlighet till inflytande/delaktighet                                                   

Pedagogers olika förhållningssätt till samtalet får konsekvenser beroende på om de tror att 

tankeutvecklingen är en följd av en kognitiv progression som Piagets teori om olika stadier 

eller om de tror att tanke och språk samvarierar så som Vygotskij tänkte. Samtalen måste 

föras på en nivå där alla förstår så att inflytande/ delaktighet möjliggörs. Något som 

pedagogerna svarade på var vilka möjligheter som fanns i arbetet med inflytande/ delaktighet. 
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Möjligheterna var hur pedagogerna är, men också att ju äldre barnen är desto större 

inflytande/ delaktighet får de, men det är helt upp till pedagogerna menade flera. Linnér 

(2006) skriver ”I samtalet om möjlighet till delaktighet är det många som beskriver hur det 

utrymmet minskat. Det handlar om barnens möjligheter att vara delaktiga i sitt eget lärande, 

där samtalet har en viktig funktion. Samtalen mellan vuxen och barn och mellan barnen har 

tappat mark. När de försöker se till möjligheterna att återigen utöka detta utrymme, lyfts en 

rad villkor fram som försvårar detta alltifrån införandet av läroplanen och ökade krav på 

måluppfyllelse samt organisatoriska villkor” (2006:72).  

Precis som pedagogerna tror att det är viktigt att bestämma vem barnen kan leka med och vad 

de ska leka så är det också det som barnen lyfter fram som viktigt. De upplever också att de 

får bestämma i detta. Ahmed säger leende ”Jag vill bestämma över fröken”.  Pedagogerna 

ansåg att det är viktigt med barns inflytande i verksamheten, men sju barn anser att det är 

fröken som bestämmer i t.ex. samlingarna. Mikaela säger ”Jag får bestämma vilken sång vi 

ska sjunga i samlingen”. Kanske är det så att barnen omedvetet är med och bestämmer 

samlingarnas innehåll men att pedagogerna inte uppmärksammar detta för barnen så de 

medvetandegörs. Vi håller med Åberg, & Lenz Taguchi, (2005) när de beskriver en bra 

samling så här: ”När barnen varit delaktiga i valet av innehåll vet vi att samlingen blir 

meningsfull för dem”. Utefter intervjuerna tolkar vi pedagogerna att barnen är delaktiga i 

samlingen d.v.s. de får räkna hur många pojkar respektive flickor som är med på samlingen, 

välja sånger men också om något barn börjar med något helt annat t.ex. ”Jag har blå byxor” då 

spinner pedagogerna vidare på färgen med att fråga vad finns det mer som är blått här inne 

vad finns som är blått ute? När pedagogerna gör så tolkar vi att barnen får vara delaktiga i 

innehållet och på det viset blir samlingen meningsfull för barnen. 

Lite skrämmande att barnen upplever sig mest bli lyssnade på av andra kamrater som Olle 

säger ”Fröken lyssnar aldrig på mig” när det är ständigt återkommande i pedagogernas svar, 

just att lyssna på barnen vad de vill och att göra dem delaktiga anses så viktigt av 

pedagogerna. Vad beror detta på att barnen känner att pedagogerna inte lyssnar? Pedagogerna 

tycker att de lyssnar och att det är viktigt. Kan det vara tidsbrist? Man lyssnar men man 

lyssnar kanske inte färdigt för det hinns inte med? Kan det vara så barnen känner? Att 

behärska språket är enligt Johansson(2005) en förutsättning för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle och detta gäller även små barn. Det är i kommunikationen mellan 

människor man får en vidare förståelse, nya perspektiv och tankar om det som händer. I 

samtalet med barnen krävs det därför närvarande pedagoger som både pratar med och lyssnar 

på barnen. 

För att få en gemensam syn på barns rätt till inflytande i förskolan krävs det att pedagogerna 

gör reflektioner tillsammans med barnen så att de på bästa sätt tar tillvara barnens inflytande 

på deras egna villkor, och inte bara när det passar den vuxne. Pramling Samuelsson & 

Sheridans (2006) beskrivning liknar Arnérs (2009) och beskriver att barn får inflytande och 

blir delaktiga när deras värld blir uppmärksammad. Barnens intressen, intentioner och sätt att 

förstå ska tas tillvara på ett respektfullt sätt av de vuxna. Vuxna ska ha ett öppet 

förhållningssätt till barn och inse att de är människor med egen kultur och med ett eget sätt att 

se på och förstå världen. Då krävs att de vuxna har en förmåga att se det ur barns perspektiv. 

Det handlar om att lyssna på barns åsikter och ta tillvara deras intressen. Just att bli lyssnad på 

och barns möjlighet att få delta är det viktigaste för barns inflytande och delaktighet.  

7.2  Lekens betydelse för inflytande/delaktighet 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) menar att barn vill gå till förskolan just för att det 

är där kamraterna finns och att redan mycket små barn visar stort intresse för andra barn. Att 
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vara med kompisarna innebär för många att få vara med och bestämma. Precis som vår 

undersökning visar att barnen anser, är det i leken på förskolan tillsammans med andra barn 

som de är med och bestämmer. Det står också att läsa att barn säger, leker gör man för att det 

är kul men det finns också en dimension om delaktighet i barns tankar om lek. Det är tydligt 

att många barn upplever att de har kontroll och möjlighet att göra egna val i leken på 

förskolan. Precis som vår undersökning visar att barn upplever sig få bestämma i leken på 

förskolan så beskriver Johansson & Pramling Samuelsson (2006) vid upprepade tillfällen 

exempel i sin avhandling att det är i leken barn upplever sig ha kontroll och kan vara med och 

bestämma. Miranda och Ahmed går på samma avdelning och leker ofta tillsammans. Miranda 

beskriver deras lekar så här: ”Jag bestämmer att vi ska leka och vad vi ska leka sen bestämmer 

Ahmed”. Medan Ahmed svarar ”Miranda säger att vi ska leka så gör vi det sen säger jag när 

det är slut”. Båda är helt ovetande om att kompisen också blivit intervjuad. Hwang & Nilsson 

(2003) belyser att vid fyra års ålder är rollek en viktig del i barnens värld. Genom rollekar 

tillsammans med andra barn lär de sig att samarbeta, tillägnar sig sociala regler om hur man är 

mot varandra. Lyssnar på andra och blir lyssnad på, man är med och bestämmer. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att begreppet fri lek är flitigt använt i förskolans värld. 

Vår undersökning belyser att både pedagoger och barn anser att det är barnen som bestämmer 

i sina lekar. Medan Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att det är pedagoger som har makten 

även i den fria leken. Det är pedagogen som sätter ramarna för när fri lek är möjlig. 

Pedagogen har makten att bestämma vad de kan och inte kan göra. Barnen är aldrig fria från 

vuxnas påverkan. Något de anser att pedagoger bör tänka på, hur mycket tillåts barnen 

bestämma över? Detta tycker vi är en tolkningsfråga, visst är det pedagogen som bestämmer 

när det är fri lek men i själva leken är det barnen som bestämmer.  Å ena sidan kan man ju 

alltid diskutera vad som ingår i fria leken, om det innebär att måla på väggarna för att ett barn 

vill det så ja då har pedagogen makten på den fria lek att säga nej men om barnet leker med 

bilar eller ritar på staffli då är det barnet som har makten i sin lek. Å andra sidan är det ju så 

att barnen aldrig är fria från de vuxnas påverkan. (a.a) menar vilket vi också instämmer i, en 

förskola som bygger på delaktighet betyder inte att alla ska få göra som de vill. 

7.3 Sammanfattning av diskussionen 

 

I förskolans läroplan står att ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling”(Lpfö 98/10:7). Vidare ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98/10:10). Ett av 

förskolans strävansmål är att varje barn ”utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” 

(Lpfö 98/10:12). Det är tydligt att många barn upplever att de har kontroll och möjlighet att 

göra egna val i leken på förskolan men här upplever barnen att deras inflytande/delaktighet 

slutar. Kanske är barnen omedvetet med och bestämmer innehåll i verksamheten i större 

utsträckning men att pedagogerna inte uppmärksammar detta för barnen så de 

medvetandegörs? Som vi tidigare lyft fram ansåg både Piaget och Vygotskij att språket har en 

central roll i varje barns förmåga att göra sin röst hörd. I läroplanen belyser man språk och 

kommunikation som viktiga bitar för att kunna påverka, ha inflytande och delta i beslut. 

Anmärkningsvärt var att två pedagoger tog upp språket som en viktig förutsättning när det 

gäller barns delaktighet och inflytande. Detta trots att det står tydligt i läroplanen 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”(Lpfö98/10:11). 
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8.  Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att vårt resultat har påverkats av olika faktorer så som valet av pedagoger, 

barn, oss själva, hur vi är som personer men också som vi uppfattas av kolleger och barn, 

miljön runt omkring vid intervjutillfällena och våra tolkningar. Eftersom vi känner 

pedagogerna på förskolorna där vi gjort vår undersökning har detta påverkat vårt val av vilka 

pedagoger vi valt att intervjua. Vi har valt utifrån vad vi anser vara närvarande pedagoger 

med ett tillåtande förhållningssätt där barnens önskemål och behov kommer i första rummet. 

Pedagoger med empirisk kunskap enligt Thurén (2007). Vi är också medvetna om att vår 

pågående utbildning har gett oss en viss status där man ser på oss som någon som vet, har 

svaren eftersom vi har den senaste utbildningen vilket kan ha påverkat svaren.  

När det gäller intervjuerna med barnen är vi medvetna om att dagsläget till stor del kan 

påverka svaren. Om kompisen inte är på förskolan t.ex. och man lekt med någon annan så kan 

det upplevas som man inte fått bestämma. Eller om man precis fått ett nej av någon vuxen så 

känner man sig inte lyssnad på. Rasmussen (1970) skriver om detta att barn i förskoleåldern 

ofta utgår ifrån sig själv och inte har känsla för att en situation kan upplevas olika för andra. 

Det beror också till stor del på hur lyhörda vi är när vi lyssnar av svaren. Om barnen svarar 

det de känner eller det de tror vi vill att de svarar. Har barnen förstått frågornas innebörd? Sist 

men inte minst så är det vi som tolkar svaren på vårt sätt med den erfarenheten vi har med oss 

i ryggsäcken. Åberg, & Lenz Taguchi, (2005) skriver, ”Den barnsyn jag har får konsekvenser 

för hur jag förhåller mig i mötet med både barn, kolleger och föräldrar” (2005:17). 
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9. Vidare forskning 

I Lpfö98/10 står Föräldrar ska också ha möjlighet att påverka verksamheten i förskolan. Det kan 

handla om den pedagogiska planeringen eller hur lokalerna ser ut.  Föräldrarna ska också kunna 

vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten. 

En möjlig fortsatt forskning angående inflytande/delaktighet är att forska i om föräldrarna 

känner sig delaktiga och hur föräldrarna anser att de är delaktiga på förskolan. Vad är de 

delaktiga i? Om de känner att de inte är delaktiga, vad skulle de vilja ha inflytande/ 

delaktighet i? Detta är frågor till möjlig forskning om föräldrars inflytande/delaktighet på 

förskolan.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Vad betyder begreppet inflytande/delaktighet för dig? 

 

2. Hur arbetar du för att ge barnen inflytande/ delaktiga? 

 

 

3. Tycker du det är viktigt med barns inflytande/delaktighet? Varför? 

 

4. Vilka hinder eller möjligheter upplever du för att arbeta med barns 

inflytande/delaktighet? 

 

 

5. Hur gör du barnen medvetna om att de har inflytande/delaktiga? 

 

6. Vad tror du är viktigast för barnen att ha inflytande över och delaktighet i? 

 

 

7. Hur upplever du styrdokumenten när det gäller barns inflytande/delaktighet? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till barnen 

 

1. Vad brukar du vara med och bestämma om på förskolan? 

 

2. Vilket är bäst, att bestämma själv eller tillsammans med andra? 

 

 

3. Vem är det som bestämmer mest på förskolan? 

 

4. Vad är det som är roligast att vara med och bestämma om? 

 

 

5. Vem är det som bestämmer vilka som ska leka tillsammans? 

 

6. Vem är det som bestämmer när leken är färdig? 

 

 

7. Vem är det som bestämmer vad ni ska göra på samlingen? 

 

8. Vem är det som lyssnar på dig när det är något du vill? 
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Bilaga 3 

 

Hej 

 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på Linnéuniversitetet i  

Växjö där vi läser till förskollärare. Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet är att 

undersöka vilka olika uppfattningar barnen har om sin delaktighet på förskolan 

 

För att få en djupare inblick i ämnet vill vi intervjua ett antal barn på olika förskolor. 

Materialet vi får in kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast av oss under 

detta examensarbete.  

 

För att kunna intervjua ert barn behöver vi er tillåtelse till detta  

 

Med vänlig hälsning   

Jeanette Sandberg och Gulle Andersson 

 

 

 

 

 

Jag tillåter härmed att mitt barn får bli intervjuad  

 

 

 

 

Namn:_______________________________________________    Datum________ 
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Bilaga 4 

Hej 

 

 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på Linnéuniversitetet i  

Växjö där vi läser till förskollärare. Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet är att 

undersöka vilka olika uppfattningar pedagoger har om barns delaktighet på förskolan 

 

För att få en djupare inblick i ämnet vill vi intervjua ett antal förskollärare och barnskötare 

som arbetar på olika förskolor.  Materialet vi får in kommer att behandlas konfidentiellt och  

användas endast av oss under detta examensarbete.  

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas under intervjun. 

 

Med vänlig hälsning 

Jeanette Sandberg och Gulle Andersson 

 

 


