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Titel ”Delaktighet, ett självklart begrepp” En studie av hur pedagogerna resonerar kring betydelsen av barns 
delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskolans vardag. 
 
Title ”Participation as an obvious concept” A study of how teachers reason about the importance of children’s 
participation and influence over their learning process in preschool. 
 
Författare Kumiko Törnlund 
 
Sammanfattning  
Syftet med studien är att belysa hur pedagoger resonerar kring betydelsen av barns delaktighet och inflytande 
över sitt lärande i förskolans vardag. Jag har försökt att tydligöra vad som skapar möjligheter och hinder genom 
en kvalitativ studie med pedagogerna i förskolan. Jag har undersökt vad som utgör delaktigheten i barns 
lärande, sammanhang, tillämpningar, hinder, och barns olika förutsättningar samt sökt likheter och skillnader 
mellan pedagogernas svar.  
 
Resultaten i studien visar att kommunikation, integritet, miljö och kunskap har en central betydelse i det 
sociokulturella perspektivet. Pedagogernas barnsyn och förhållningssätt påverkar både medvetet och omedvetet 
handlingar och omdömen i deras arbete. Pedagogerna i studien uppmärksammade vad mångfaldighet innebär 
genom att beskriva alla barns unika egenart och att varje barn bär med sig olika familjekulturer in till 
förskolans arena. Från denna utgångspunkt försöker pedagogerna i studien hitta individanpassade arbetssätt för 
barnens utveckling. Detsamma gäller också för vuxna i barnens miljö, i det fungerande arbetslaget eller i 
samarbetet med barnens föräldrar som är självklara beståndsdelar i barnens delaktighet och inflytande. Men 
just skillnader och unika egenarter kan bli orsak till både hinder och tillgång i det processorienterade 
arbetssättet. När pedagoger bemöter barn som medmänniskor och visar jämlikhet och respekt då blir barn 
delaktiga och inflytelserika i sitt lärande och sina handlingar såsom Vygotskij hävdar i det sociokulturella 
perspektivet. 
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förhållningssätt, kommunikation, medmänniskor. 
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Inledning 

Synen på barn och barndom har under åren förändrats och därmed också barnuppfostran. Från 

barn som har tillrättavisats med disciplin och värderats med kunskapsuppfostran, Rousseaus 

fria uppfostran, psykologisk värderingsuppfostran och sedan till en pedagogisk 

lärandeuppfostran som skapar demokratiska individer. Barn är inte några inkompetenta 

figurer eller något kvinnobihang utan de är kompetenta människor i samhället (James, Jenks 

& Prout, 1998). Detta har tydligt deklarerats i förskolans egen läroplan sedan 1998 och 

kommunerna i landet har tillhandahållit olika utbildningar för verksamma pedagoger. 

Förskolan är en social arena för barn där familjekultur och samhällets kultur möts. Hur barnet 

bemöts i förskolan och skolan samt hur delaktigt och inflytelserikt barnet är i den offentliga 

arenan påverkar barnets uppbyggnad av självkänsla och uppfattningen av värdegrunden.  

Enligt Skolverkets undersökning gick 83 % av Sveriges alla barn mellan 1 – 5 år i förskolan 

år 2010 (Skolverket, 2011). Förskolans uppdrag har stor betydelse för barnens fortsatta liv 

med skapandet av identitet, roller, normer och värderingar och därmed läroplanens 

värdegrund som riktas mot demokratisk fostran, öppenhet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, 

integritet, aktning och respekt för medmänniskor och miljö (Utbildningsdepartementet, 

1998/2010). Därför strävar pedagogerna efter att bemöta varje barns villkor och att få insikt i 

deras erfarenheter.  

 

Sedan förskolan ingår i skolans regi har arbetssättet i förskolan förändrats och anammar 

skolans arbetssätt och arbetsklimat mer och mer. Dagens förskolebarn är starkt påverkade av 

att samhället står för lärande och kompetens. Kartläggning och olika bedömningsmaterial har 

smugit sig in i förskolans värld sedan förskolereformen 1998 i form av olika bedömningar 

TRAS1, IUP2 och åtgärdsprogram. Målet i reformen var en likvärdig förskola med hög 

kvalitet (Skolverket, 2004; 2008). Trots att den nationella förskolevärderingen (Skolverket, 

2008) lyfter fram värdegrunden så betonar starkt den nya reviderade läroplanen, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) utvecklingen av barnens matematik- och 

språkkunskaper. I och med det läggs ett tydligt pedagogiskt ansvar på förskollärare och 

rektorer att utveckla barnens kunskaper inom dessa områden (Utbildningsdepartementet 

                                                 
1 TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) är en standardiserad observations material med flera olika 
språkliga och språkligt relaterade aspekter hos barn i förskoleålder. TRAS användas som underlag för 
bedömning av barns utveckling (Gees Solheim et al. 2005). 
2 IUP (Individuell utvecklingsplan) är systematisk individuell dokumentation över elevers kunskapsutveckling 
och lärande. Materialet innehåller lokala pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen och bedömningsverktyg 
(Skolverket, 2009). 
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2010). Förskolepedagogerna blir mer styrda av barnens ämneskunskapsutveckling, 

uppföljning och förbättring av arbetssättet. Det är ingen lätt uppgift för lärarna att kombinera 

ämneskunskapsorienterat bemötande och allsidig utveckling med individuellt anpassat 

kreativt tänkande, alltså i både formell och informell verksamhet (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003).  

 

Det är en klar uppfattning för både verksamma och blivande pedagoger att barns lärande sker 

i samspel mellan barn och omgivningen, det vill säga mellan barn och barn, mellan barn och 

vuxna och i miljön där barnet vistas i (Säljö, 2000; Dewey, 2009). Om man läser paragraf 2.2 

”utveckling och lärande” i läroplanen Lpfö 98 står det att ”verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Utbildningsdepartementet, 

1998/2010 s. 9). Men i verkligheten prioriteras ofta pedagogernas förutsättningar och barnens 

hamnar i skymundan i förskolans vardag (Thornberg, 2006; Tullgren, 2004). Jag menar inte 

att förskolepersonalen negligerar barnens önskemål eller styrdokumentet. Tvärtom så strävar 

många pedagoger i förskolan efter att förankra matematik, språk och naturvetenskap på 

förskolebarnens nivå, utveckla kunskap och erbjuda pedagogiska aktiviteter (Skolverket, 

2004). Men det finns då enligt Bergström och Holm (2005), risk att barns egna möjligheter 

osynliggörs och deras rätt att vara delaktiga på lika villkor och rätt att få adekvat stöd hamnar 

i en undangömd vrå. Eftersom varje barn lär sig på olika sätt, så är inte frågan vad som 

åstadkoms utan hur det åstadkoms. 

 

Reggio Emilias grundaren Loris Malaguzzi sade ”Ett barn har hundra språk men berövas 

nittionio” (Wallin, 2004, s.8; Vecchi, 2010). Varje barn är unikt och har sitt eget sätt att lära 

sig nya kunskaper precis som vi vuxna gör. För att det ska vara möjligt för barn i förskolan att 

använda sin egen förmåga och att utveckla sina unika arter måste pedagogerna bemöta dem i 

ett helhetsperspektiv. Delaktighet och inflytande är en möjlighet för barnen att skaffa kunskap 

därför är jag intresserad av att ta reda på hur pedagogerna resonerar kring ämnet. Med denna 

forskning vill jag synliggöra de faktorer som hindrar samt möjliggör för pedagoger att lyfta 

fram barnens intresse och främja deras delaktighet och inflytande över sitt lärande i 

förskolans vardag, vilket är intressant för både blivande och verksamma pedagoger på fältet. 

Barn som känner lärandet som lustfyllt utvecklas till människa genom aktivt och socialt 

deltagande med sin omvärld (Dalberg & Lenz Taguchi, 2009). Läroplanen uttrycker att det är 

barn som är aktivt kunskapssökande, och det är vi vuxna som skapar pedagogiska 
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omgivningar med förutsättningar för barns delaktighet i den egna läroprocessen, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003).  

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa hur pedagoger resonerar kring betydelsen av barns delaktighet och 

inflytande över sitt lärande i förskolans vardag.  

För att nå studiens syfte har följande frågor formulerats. 

 

Hur resonerar pedagoger kring: 

• delaktighet och inflytande i barns lärande? 

• i vilka sammanhang denna delaktighet skall/bör/kan tillämpas?  

• vad som utgör delaktigheten? 

• vad som hindrar barns delaktighet? 

• hur barns olika förutsättningar påverkar deras delaktighet? 

 

Avgränsningar 

Med begreppet barn här avser jag åldern mellan ett och fem på förskolan eftersom 

undersökningen är riktad mot pedagoger som arbetar med förskolebarn i denna åldersgrupp. 

Med pedagoger här avser jag verksamma förskollärare, lärare och specialpedagog. 

 

Disposition 

I inledningen finns en kort beskrivning av den nuvarande förskolan och dess barnsyn. Den 

socialkonstruerade barnsynen ger konsekvenser och påverkar verksamheten för dagens barn 

och pedagoger. Därefter har jag formulerat syftet med studien och frågor då det är nödvändigt 

att lyfta fram pedagogernas resonemang av barns delaktighet och inflytande och att reflektera 

över arbetssättet. Motivationen till studien beskrivs i bakgrundsavsnittet där en kort 

beskrivning ges av vilka styrdokument som strukturerar barns delaktighet i förskolan. I 

bakgrundsavsnittet finns även beskrivningar av olika synsätt på barns delaktighet och lärande.  

Redovisning av tre rapporter från Skolverket, en rapport om demokratiska frågeställningar i 

förskola och skola (Skolverket, 2000) och två nationell utvärderings rapporter (Skolverket, 

2004; 2008) av förskolor och kommuner efter reformen 1998. Sedan följer forskningsläget. 

En redovisning av tidigare forskning i detta intresseområde ger en bakgrund för förståelse och 

förväntningar av min studie. Därefter följer teoriavsnittet. För att tolka pedagogernas 
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resonemang av barns delaktighet och inflytande över sitt lärande är det nödvändigt att ha 

insikt i demokratin och ett sociokulturellt synsätt på lärande. I metod avsnittet har jag 

beskrivit den fenomenografiska studiens betydelse och hur den används vid datainsamling 

och analys. Därefter har jag beskrivit vad mitt material är, hur materialet insamlats och vilka 

hänsyn jag har tagit till att samla in materialet. Sedan följer resultatavsnittet där studiens 

resultat och analys redovisas. Slutligen följer den avslutande diskussionsdelen av 

examensarbetet och förslag till fortsatt forskning. 

 

Bakgrund 

I det här avsnittet har jag beskrivit vad som motiverade studiens syfte och frågeställningar 

angående pedagogernas resonemang kring betydelsen av barns delaktighet och inflytande 

över sitt lärande i förskolans vardag. Förskolans pedagogiska arbete styrs av läroplanen 

Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) och FN:s barnkonvention 

(Utrikesdepartementet, 1990). Vad som ligger bakom läroplanen förklarar jag här. Sedan 

beskrivs vad som styr barnens delaktighet och lärandet i förskolans verksamhet. Därefter 

redogörs för forskningsläget.  

 

Barnkonventionen 

I min studie om barns delaktighet kommer jag att redogöra vad som styr det pedagogiska 

arbetet och synsättet i förskolan. FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 1990) 

fastställer att det är barnets rättighet att bli lyssnad på, respekterad som individ, vara delaktig i 

sitt lärande och att få uttrycka sin åsikt. 

 

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

dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad (Barnkonventionen, art. 12.1) 

 

Denna rättighet gäller självklart för alla barn oavsett var barnet befinner sig i sin utveckling. 

Qvarsell (2003) beskriver att barnets rättigheter att fritt uttrycka sina egna åsikter är 

vägledning för barnpedagogik och politik, därmed har koppling till pedagogisk forskning. 

Följden av barnkonventionen blev förskolans läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 

1998/2010) och som föreskriver pedagogernas barnsyn. I och med att FN:s barnkonvention 

(Utrikesdepartementet, 1990) yttrar barnens rättighet tydligt, så är barnens rättighet klart 

formulerade i förskolan. Barn är samhällsmedborgare och det är pedagogens ansvar att vara 
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lyhörd för barnens röst i förskolan. Barns rättigheter måste respekteras och översättas till 

vardagliga handlingar. Detta hävdar också Alderson (2008) och poängterar att en 

välfungerande kommunikation mellan vuxna och barn är nyckeln till att barnens röst blir 

hörd. 

 

Läroplanen 

Barns inflytande och delaktighet är väsentligt i förskolans läroplan. I styrdokumentet 

läroplanen Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) finns rättigheten uttalad för varje 

barn att uttrycka sina egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Den 

egna förmågan till delaktighet och tilltro ska tillåtas att växa.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 

för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom 

att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Utbildningsdepartementet, 1998/2010 s.12). 

 

FN:s barnkonvention ligger som bakgrunden till läroplanen Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010). Skollagen som träder i kraft från och med 1:e juli 

2011 uttalar att förskolan och skolan ska förmedla de rättigheter som FN:s Barnkonventionen 

beskriver i artikel 12.1 (Regeringens proposition 2009/10:165, 2010 kapitel 8). Detta innebär 

att pedagoger, rektorer och barnens vårdnadshavare har skyldighet att genomföra dessa mål 

tillsammans. 

 

Delaktighet och maktförhållande 

Det är politiska, ekonomiska, kulturella och samhälleliga befattningar som påverkar barnens 

delaktighet. Arnér (2010), Arnér och Tellgren (2006) hävdar att barns underordnade 

maktposition påverkar deras delaktighet. Maktförhållandet handlar om att de vuxnas 

perspektiv prioriteras över barnens, vilket är baserat på ett normativt perspektiv. Detta 

perspektiv delar Johansson (2003) i två kategorier, ett irrationellt och ett vuxen som ”vet bäst” 

perspektiv. Det irrationella perspektivet ger att barn inte är förnuftiga eller är provocerande 

och följden blir att vuxna sätter upp regler för barnen. Det vuxna ”vet bäst” perspektivet är att 

pedagoger agerar från sitt eget perspektiv och bedömer vad som är bäst för barnet. Följden är 

att barn placeras i underordning eller att deras intentioner helt negligeras. Om man respekterar 

barn och låter dem komma till uttryck och följer deras intentioner blir det inga konflikter, 
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menar Johansson (2003). Arnér (2010), Arnér och Tellgren (2006) hävdar att det är 

pedagogernas förhållningssätt som skapar både möjlighet och hinder för barnens delaktighet 

och inflytande över sitt lärande i verksamheten.  

 

Barns perspektiv och Barnperspektiv 

Barns perspektiv innebär barnets egna utsagor, avsikter, erfarenheter och uttryck för mening. 

Genom delaktigheten får barnen chans att yttra sina åsikter och pedagogerna bör vara lyhörda 

och ha insikt i deras lärande för att kunna fånga barnens perspektiv. Delaktighet och barns 

perspektiv är beroende av varandra. Barns delaktighet handlar också om etiska aspekter det 

vill säga att pedagogerna respekterar barnen och behandlar dem som värdiga människor. Då 

finns möjlighet att tolka deras yttrande i delaktigheten och skapa meningsfulla sammanhang i 

verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Begreppet barnperspektiv är mångtydigt och beror på vem som formulerar perspektivet. Det 

vill säga att barn och barndomen iakttas ur politisk, sociologisk eller pedagogisk synvinkel. 

Halldén (2003) påpekar att barnperspektivet måste innehålla barns perspektiv utifrån 

forskaren eller pedagogens tolkning, dessutom att bevara barnens villkor och att inrikta sin 

kapacitet för barnens bästa eller för att fånga deras kultur. För att pedagogen skall kunna 

fånga barns kultur måste vi vara medskapare i barnens kultur- och kunskapsskapande 

(Dalberg & Lenz Taguchi, 2009). För att göra detta möjligt måste pedagogen observera, 

planera och organisera, utifrån barns intresse och nyfikenhet. Halldén (2003) beskriver att då 

blir barn inte betraktade som någon på väg mot vuxendom, utan som en social aktör. Detta 

stämmer med FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 1990) och på så vis blir barnen 

delaktiga i sina egna kunskapssökningar.  

 

Skolverkets rapporter 

Skolverket har publicerat en rapport som Mats Ekholm och Fredrik Modigh (2000) har gjort. 

Syftet med rapporten är att problematisera demokratiska frågor och att ge stöd till förskole- 

och skolpersonal. Rapporten handlar om hur värdegrunden fungerar i förskolan och skolan, 

det vill säga hur samtal och relationer mellan barn och vuxna, mellan barn och barn fungerar. 

Vilka möjligheter och hinder finns för att arbeta i demokratiska former och med demokratisk 

kompetensutveckling. Ekholm och Modigh (2000) kom till resultatet att en verksamhet som 

lägger stor vikt på att etablera en god relation och kommunikation mellan barn och vuxna, 

mellan barn och barn med barns delaktighet och inflytande, lyckas att både arbeta i 
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demokratiska former och utveckla barns demokratiska kompetenser. 

 

Skolverket har publicerat en nationell utvärdering av förskolans rapport efter reformen 1998 

som är skriven av Lena M. Olsson och Gunnar Åsén (2004). Rapportens syfte är att belysa 

förskolans utveckling i olika aspekter och reformens konsekvenser. Resultatet visar att 

läroplanen Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) har positiva genomslag i 

förskolevärlden på grund av att läroplanen Lpfö 98 var ett efterlängtat styrdokument från 

rektorer och förskolepersonal. Resultatet betonar också att fler resurser leder till bättre resultat 

av genomförandet, däremot riktas allt större barngrupper till att flera barn hamnar utanför och 

betraktas som i behov av särskilt stöd. Effekten av läroplanen Lpfö 98 ledde till att 

kartläggning av barns individuella utveckling blev vanligare vilket gav stort fokus på 

individuella barns prestationer. Resultatet visar också att ökad medvetenhet om uppdraget hos 

rektorer och pedagoger utgår ifrån barns intresse och delaktighet. Den pedagogiska 

dokumentationen fungerar som redskap för att skapa respekt för varandras integritet och att 

skapa samtal och förståelse mellan föräldrar och pedagoger. Resultatet visar också på behovet 

av pedagogers kompetensutveckling som grupp. En kontinuerlig diskussion är nödvändig i 

ledningen då alltför stark betoning på lärande har lett till negativa konsekvenser. Förskolan 

befinner sig i en brytningstid mellan tradition och nya krav.  

 

Skolverket har publicerat en uppföljningsrapport (2008) av den första nationella 

utvärderingen och den är skriven av Lena M. Olsson och Gunnar Åsén. Rapportens resultat 

visar att läroplanen Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) har höjt upp förskolans status 

och har blivit en drivkraft i pedagogisk utveckling. Förskolan och skolan har närmat sig 

varandra på organisatorisk nivå. Resultatet tar också upp förskolepersonalens medvetenhet 

om sitt uppdrag som bygger på omsorg, fostran och lärande. Därmed skapades en starkare 

uppfattning av förskolans roll som förberedelse för skolan. Barns delaktighet och inflytande 

har kommit långt och pedagogernas medvetenhet av lyhördhet och respekt för barn har ökat. 

Därmed tillåter pedagogerna barn att få valmöjligheter, delaktigheter och inflytande över sitt 

beslutsfattande. Utveckling och lärande betraktas som ett individuellt projekt men samtidigt 

uppmärksammas att medvetenheten om vad barnen lär sig och hur de lär sig har stigit samt att 

den kompetenta barnsynen också har förhöjt. Barn i behov av särskilt stöd har ökat men 

resurserna är inte tillräckliga. Användning av olika diagnos- och bedömningsmaterial har 

kraftigt upptrappat med inriktning på individuella barn och deras prestationer.  



 

 8 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet tar jag upp några forskningsstudier som jag har hittat inom intresseområdet, 

barns delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskolans vardag. Jag hänvisar till 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) samt Johanssons (2003) artiklar i tidningen 

Pedagogisk forskning i Sverige. Dessa artiklar handlar om delaktighet som värdepedagogik 

och barns perspektiv. Thornbergs (2006) avhandling som handlar om värdepedagogik. 

Tullgrens (2004) avhandling handlar om vuxnas roll i leken och pedagogernas maktspel. 

Elvstrands (2009), Bergström och Holms (2005) avhandlingar handlar om möjligheter och 

hinder i elevers delaktighet i skolans värld och Jonsdottirs (2007) avhandling handlar om 

skillnaden mellan pedagogernas uppfattning av barns socialkompetens och gemenskap i 

förskolan. Åberg och Lenz Taguchi (2007) skrev om pedagogernas kompetensutveckling med 

hjälp av dokumentation. Som internationell studie hänvisar jag till Alderson (2008) som tar 

upp de yngsta barnens rättigheter som samhällsmedborgare. Tornberg (2008) har skrivit en 

internationell artikel i tidningen Research Papers In Education och där synliggjort vad regler 

innebär i skolbarnens värld. Alla studier är gjorda med empiriska metoder dvs. observationer 

och intervjuer av barn och pedagoger.  

 

Barnens rättighet 

Priscilla Alderson (2008) tar upp barnens rättighet som samhällsmedborgare. Hon belyser 

småbarns förmågor att uttrycka synpunkter, behov och förmågan av beslutsfattande som 

angår deras livsvärld samt vuxnas skyldighet att lyssna på dem samt att deras resonemang och 

synpunkter inte får avfärdas eller underskattas. Hon diskuterar FN:s barnkonventions 

riktlinjer för rättigheter till skydd, till livsnödvändiga förutsättningar (provision rights) och till 

delaktighet för yngre barn mellan 0 och 8 år samt beskriver yngre barns kompetens och 

drivkraft som sociala aktörer. Hennes undersökningar är gjorda på barn i England, så 

resultatet som studiens exempel visar kanske inte är direkt jämförbara i svenska förhållanden, 

men mycket tänkvärda. Hon tar upp integration som respekt och framhäver att uppbyggandet 

av empatin då växer. Barnet känner respekt och dessutom utvecklar förmågan att acceptera 

andras beslutsfattande jämlikt sin egen. Det är grundvillkor för att barnet verkligen är 

respekterad som medmänniska. När vuxna känner till sina förmågor och begränsningar samt 

bemöter barn som medmänniskor och visar respekt då blir barn delaktiga och inflytelserika i 

den demokratiska världen. Hon hävdar även att barnen kan fatta beslut i livsviktiga frågor om 

de får vettig information och meningsfulla samtal på ett respektfullt sätt. Hon påpekar att 
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barnens bästa inte handlar om överskyddande av barn eller att förneka deras rättighet till frihet 

utan att förbättra kommunikationen mellan barn och vuxna som skapar jämlikhet emellan 

dem. Barnen mognar och utvecklar sina insikter och förmågor att ta sitt ansvar genom 

deltagande i mångsidiga aktiviteter och konfrontationer. För detta behöver vuxna ha tillit till 

barns ansvarsförmågor att klara av olika saker och beslut med stöd och vägledning. 

  

Värdepedagogik3  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) har skrivit en artikel i tidningen 

Pedagogisk Forskning i Sverige. Artikeln handlar om barnens rätt och möjlighet till 

delaktighet som grundläggande värde och pedagogisk fråga. De belyser att pedagogens roll är 

att vara lyhörd och se barnen för att fånga upp deras idéer och stödja dem så att deras idéer 

utvecklar och inspirerar andra barn och vuxna i deras delaktigheter. Varje barn har olika sätt 

att tänka och agera. Där problematiserar författarna och diskuterar barns inflytande och 

delaktighet, samt pedagogernas förhållningssätt i förskolan. Förhållningssättet antingen 

inkluderar eller exkluderar barn och barnet som behandlas med respekt blir mer delaktigt och 

jämlikt. I artikeln påpekar författarna delaktigheten som värdepedagogik, och att den är 

knuten till den etiska ståndpunkten. De menar att om pedagoger är lyhörda och visar respekt 

och behandlar barnen som samhällsmedlemmar, och låter de uppleva och förstå saker på sitt 

eget sätt, då kan de medverka på ett inflytelserikt sätt och bli delaktiga i förskolans vardag. I 

och med detta påpekar hon vikten av ödmjukhet och kännedom om sina gränsningar. 

Pedagogernas strävan efter att förverkliga barnens bästa hindras av bristande miljöer, 

bristande förståelse i den egna livskulturen, och bristande insikt i barns livskultur och 

kunskapsbildning. Författarna hävdar att kompetensutveckling ökar kvalitet för både 

pedagoger och barn i verksamheten när pedagogen använder ett utvecklingspedagogiskt 

förhållningssätt med mångsidigt lärande och upplevelser. Med hänsyn därtill uppfyller de 

läroplanens mål Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Eva Johansson (2003) har skrivit en artikel i tidningen Pedagogisk Forskning i Sverige. 

Artikeln handlar om innebörden av barns perspektiv i pedagogisk forskning och i arbetet med 

barns delaktighet och inflytande samt vilka möjligheter som finns att närma sig barnens värld 

och perspektiv. Författaren analyserar hur pedagoger förstår barns perspektiv, deras syften 

                                                 
3 Lära barn och ungdom med etiska och moraliska frågor, relationsfrågor, livsåskådningsfrågor, medborgar- och 
demokratifrågor (Thornbetg, 2006). 
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och åsikter samt användning av dessa i sina egna förutsättningar. Hon beskriver att 

maktförhållandet i förskolan handlar om att de vuxnas perspektiv prioriteras över barnens, 

vilket är baserat på ett normativt perspektiv. Detta perspektiv delar hon i två kategorier, ett 

irrationellt och ett vuxen som ”vet bäst” perspektiv. De skillnaderna har jag redan beskrivit i 

bakgrundsavsnittet och konsekvensen är att barn placeras i underordning. Respekten för barn 

avgör hur pedagogerna tillåter barn att komma till uttryck och bestämma över sin omgivning. 

Hon menar att när pedagoger försöker att förstå barnets perspektiv och låter barnet bestämma 

över sin situation så blir de jämlika i maktfrågan med pedagoger och ingen konflikt uppstår 

dem emellan. Slutligen beskriver hon ontologiska4 ställningstaganden; sammanhanget, 

deltagarnas intentioner och att agerandet har betydelse för om och hur barns perspektiv visar 

sig. Hon påpekar också att det inte är pedagogers eller forskarens roll att bedöma barnens 

mognad vid deras ålder utan att titta barnen som helhet. Hon kritiserar pedagoger och 

forskares barnsyn och bemötande som ligger i deras bedömning. Hon problematiserar 

maktfrågor i barns perspektiv och ger svaret att pröva undersökningens och den pedagogiska 

praktikens filosofiska grund samt ifrågasätta forskningsmetoden för barns livsvärld och 

perspektiv. Hon tar upp svårigheterna för att närma sig barns perspektiv med Davis (1998) 

exempel. Det är ingen självklarhet för pedagoger och forskare att få tillgång i barnens liv för 

att de är med barn. Dessutom behöver de tid för samvaro, närvaro, närhet och respekt för att 

vinna deras förtroende. Johansson tar upp vikten av planering och reflektion för att granska 

egna förgivettagande och förståelse över hur vi behandlar barn och vilka konsekvenser detta 

leder till samt förhållningssätt för att förstå deras sätt att se omvärlden.  

 

Robert Thornberg (2006) belyser värdepedagogiken som sker emellan lärare och elever i 

skolans vardag. Hans fokus riktas mot vardagens värdepedagogiska praktik: regelarbetet 

mellan lärare och elever. Studien har genomförts i två förskoleklasser, två årskurs ett och två 

klasser och två klasser i årskurs fem. Sammanlagt 13 lärare och 141 elever har medverkat i 

studien. Analysen genomfördes med Grounded Theory5. Studiens resultat visar att det finns 

två regler i skolan, den ena är relationella regler om hur man ska vara mot varandra till 

exempel handlar om att inte slåss eller mobbas. Den andra är ordningsregler som handlar om 

                                                 
4 Ontologi: Ursprungligen "läran om det varande (varat)", en del av metafysiken. Det system av kategorier och 
antaganden om vad som finns respektive inte finns, dvs. det som förutsätts av varje enskild begreppsapparat, 
teori eller idésystem (National Encyklopedin). 
 
5 En forskningsmetod då intresset ligger på sociala händelser och interaktioner där man gör flera urval som styrs 
av teoretiska idéer, empiriskt material som man har i undersökningar (Thornberg & Forslund Frykedals, 2009). 
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att man inte ska ha keps på sig inomhus.  Arbetet med värdegrunden är oftast spontan 

eftersom den bygger på elevers beteende och behandlas oreflekterade. Eleverna tycker att de 

flesta reglerna är bra, men de är kritiska mot de etiska reglerna till exempel som att ha keps på 

inomhus eller tugga tuggummi i skolan, vilka saknar tillräcklig motivering eller förklaring, 

anser eleverna. Eleverna söker efter meningar i livet, och om de saknas så skapas förvirring 

och kritik. Lärarna sätter upp regler för eleverna för att få ordning och struktur i sitt arbete, 

konsekvensen blir då att lärarna avgränsar elevernas möjlighet för delaktighet och inflytande. 

Eleverna är ofta passiva till att diskutera detta med lärarna för att de saknar möjlighet att 

påverka sådana regler över huvudtaget. Lärarna är också rädda för att ta upp ämnen som leder 

till konflikter. Författaren synliggör maktfrågor och diskuterar problemkomplexet för att 

frambringa pedagogernas medvetenhet i barnens integration.  

 

Robert Thornberg (2008) har i en internationell artikel skrivit om skolregler som är relaterad 

till skolordning och elevdisciplinering. Han belyser reglernas karaktär som riktlinjer för 

moraliska åtgärder och värdering och därför är det svårt att förknippas med delaktighet och 

pedagogik. I artikeln beskrivs skolans regler och elevers resonemang kring dessa regler och 

de är kategoriserade i fem olika grupper; relationella-, strukturerande-, skyddande-, 

etikettregler, och personliga bestämmelser. Resultatet visar att elevernas resonemang varierar 

i olika kategorier. Eleverna söker mening i livet därför struntar barnen eventuellt i att 

respektera inkonsekventa regler som skapar moraliska dilemman.  Eleverna tyckte att 

relationella regler är det viktigaste, däremot tyckte de att etikettregler var minst viktiga och 

onödiga i skolan. 

 

Kompetensutveckling 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) tar upp förskolepersonal och barnens 

kompetensutveckling och att den leder till stor förändring i det demokratiska arbetssättet i 

förskolans vardag. Pedagogerna arbetar med ett barncentrerat förhållningssätt där de 

uppmuntrar, utmanar och erbjuder material till leken och synliggör skillnaden mellan 

disciplineringspraktik och barncentrerad praktik. I och med det kritiserar de formella 

samlingar som har ändamål inlärning där fokuset lätt glider in på disciplinering, till exempel 

att sitta still. Förskolepersonalen använder pedagogisk dokumentation som verktyg för 

arbetslagets reflektion vilket är en gemensam utgångspunkt för deras arbete. Genom 

dokumentation blir både barn och personal delaktiga och inflytelserika i förskolans 
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verksamhet. Till slut blir barnens föräldrar också delaktiga i verksamheten. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) tar upp vikten om teorier och dess resonemang samt ger teoretiska insikter i 

vad som formar personalens föreställningar, makt, möjlighet och ansvar. Hon tar upp vikten 

av mångfald och att olikheten och skillnaden utgör förändringsarbete. Hon beskriver också att 

det är romantisering och föreställningen av perfekta pedagoger och barn som styr vårt 

tänkande och handlande, därför måste de ständigt granskas och hitta tillvägagångssätt att låta 

barnen skapa mening i sina egna liv. 

 

Delaktighet i förskolan 

Charlotte Tullgren (2004) har skrivit om hur barn uppfattar vuxnas lekdeltagande i förskolan 

och hur pedagogernas maktspel påverkar barnens delaktighet och inflytande. Syftet med 

studien är att belysa förskolan som en arena för politisk styrning där leken fungerar som 

redskap i styrningen. Studiens resultat visar att pedagogens styrning i leken både medvetet 

och omedvetet handlar om att skapa nödvändig färdighet för barnens framtida kompetenser 

och att utveckla förmågan att anpassa sig till verkliga samhällsnormer. Dessa mål korrigerar 

bort barns oönskade beteende och kategoriserar barnen och skapar homogena grupper. Till 

exempel så väljer pedagogerna bort störande lekar som tjuv och polis eller Batmanleken till 

förmån för en lugnare lek som att lägga pussel eller mamma, pappa, barn lek. Pedagoger 

övervakar barnens lek och tillrättvisar direkt oönskade beteenden, men barnen vet att de är 

övervakade, anpassar leken och lär sig uppträda falskt. Även då pedagogen försöker med sin 

goda vilja att anstränga sig för att främja leken och att följa barnens avsikter blir 

konsekvensen att friheten och kreativiteten förstörs. Samtidigt kan vi inte lägga för stort 

ansvar på barnen och kräva av dem att reglera sina handlingar jämte förskolans förväntningar. 

Styrningen i leken innebär både negativa och positiva konsekvenser för barnen oavsett vart 

pedagogens intentioner ligger. Det är viktigt att synliggöra och vara medvetna om den 

maktutövning som inträffar även om pedagogernas förhållningssätt inte kommer ifrån 

barnstyrningen.  

 

Fanny Jonsdottir (2007) har i en studie kartlagt barns sociala relationer i förskolan vilket är ett 

underlag för att diskutera om förskolan är en miljö som fungerar för alla barn. 

Undersökningen är en sociometrisk6 studie och medverkande är barn i åldern tre till sju år och 

personal från 18 avdelningar i nio förskolor. Studien visar att en stor del av förskolebarnen i 
                                                 
6 Socialpsykologisk metod för mätning av sociala relationer. Utforska gruppers dolda strukturer genom att mäta 
olika val som deltagarna gör av ett visst kriterium (National Encyklopedin). 
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undersökningen känner tillhörighet och samhörighet med sina kamrater och bekräftar 

självbild och självkänsla genom att vara delaktiga i kamratgemenskapen. När enskilda barnets 

behov, intresse och lärande främjas då blir barnet som en aktiv meningsskapare i samvaro 

med andra vuxna och barn. Det skrämmande resultatet hon tar upp är att 11 % av barnen inte 

hade nämnts som någons kamrat och att 5 % av barnen upplevde inte någon samhörighet eller 

tillhörighet med sina kamrater. Författaren hävdar att barn är medvetna om lekens bräcklighet 

och att det är svårt att få inträde i andras lek när man själv försöker att försvara den egna 

leken för nya medlemmar. Därför bildar barnen grupper med få barn och försöker utveckla en 

speciell vänskap eller allians. Hon hävdar också att utanförskap påverkar inte bara barnen här 

och nu utan eventuellt leder till ödsliga konsekvenser i deras ungdomsålder och i vuxenlivet. 

Hon tar upp att mångfaldens och variationers möjlighet skapar ömsesidig förståelse och 

samhörighet. Barn som är accepterade av sina kamrater har lättare att utveckla vänlighet och 

samarbetsförmåga. Hon skiljer på påtvingad ensamhet (utanförskap) och frivillig ensamhet. 

Författaren tar också upp att ett ostabilt och misstänksamt klimat i arbetslaget skapar uppretad 

sinnesstämning bland personalen och barngruppen. Författaren påpekar också att det 

föreligger skillnad mellan pedagogernas uppfattning om barnens sociala kompetens och 

barnens delaktighet i den sociala gemenskapen. Pedagogerna uppfattar barn utan kamrater 

som mindre kompetenta jämfört med de barn som är aktivt delaktiga i den sociala 

gemenskapen.  

De slutsatser som hon finner sin studie är att barn på skilda avdelningar ges olika möjligheter 

till socialt samspel och gemenskap med jämnåriga kamrater. En annan slutsats är att 

personalens uppfattningar om barns sociala kompetens är relaterat till vilka förväntningar som 

personalen har på barnen och att barnen i stor utsträckning lever upp till dessa förväntningar. 

 

Delaktighet i skolan 

Helene Elvstrand (2009) belyser hur delaktigheten ses i skolvardag med fokus på både social 

och politisk delaktighet. Hon belyser skolbarns perspektiv och undersöker vilka hinder och 

möjligheter som finns för att utöva delaktighet i elevernas skolvardag. Den etnografiska 

studien är genomförd på elever i årskurs 4-5 och på lärare med intervjuer och observation. 

Därefter är analysen genomförd med Grounded Theory. Författaren använder Harts (1992) 

delaktighetsstege (Ladder of participation) för att diskutera barns delaktighet och 

beslutsfattande. Stegen består av åtta steg och i de tre nedersta stegen är barn inte delaktiga. 

Manipulation är den första nivån då barnet inte förstår innebörden av dialog och kan lätt bli 
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övertalad. I nivå fyra är barn informerade om vad som ska hända inom ett visst samhang, 

vilket är grundvillkoret för delaktighet. I nivå sju är beslutsfattandet initierat och styrda av 

dem själva. I nivå åtta är beslutsfattandet både initierat och styrt utav barn tillsammans med 

vuxna.  

 
Figur 1.  Harts Ladder of participation översatt till svenska av Elvstrand (2009, s.18) 

 

Studieresultatet hon kom fram till var att delaktigheten ständigt finns i skolans vardagsarbete 

och har stor påverkan av elevernas tidigare erfarenheter, vilket innebär processer av att få vara 

med i gemenskapen, men motverkas också genom exkludering. Social delaktighet är 

betydelsefull för barnens trivsel och välbefinnande i skolan. Ett stadigt pedagogiskt arbetslag 
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samt interaktionen mellan aktörerna i skolan påverkar elevernas demokratiska arbeten och att 

fatta sina beslut.  

Men det finns inte så mycket eleverna kan påverka politiskt, på grund av begränsade 

möjligheter över inflytande och delaktighet. De som kan förhandla är inflytelserika och 

upplever stor delaktighet medan andra är utestängda från beslutsfattande. Studien visar också 

att barnens sociala och politiska delaktighet är relaterad till delaktigheten i en 

kamratgemenskap vilket ger dem större möjlighet att göra sina röster hörda i klassrummet. 

 

Margareta Bergström och Inger Holm (2005) har studerat ungdomars upplevelser av 

delaktighet i skolans värld från ” en skola för alla” perspektivet. Det är en etnografisk studie 

om elever i högstadiet med intervju och observation som metod. I avhandlingen tar författarna 

upp att relationen mellan ungdomar och skolinnehåll får konsekvenser i deras delaktighet, 

utanförskap, självbilder, och de stödinsatser som erbjuds. Studien handlar inte bara om mötet 

med människor i olika kulturer i nuet men också om deras erfarenheter i det förflutna. 

Studiens syfte är att ur ett ungdomsperspektiv identifiera, beskriva och analysera skolan som 

rum för delaktighet. Författarna belyser bland annat ungdomars tankar kring delaktighet i 

lärandet samt delaktighet och utanförskap där självbilder skapas och omskapas genom möten 

med vuxna, andra ungdomar och skolans kunskapssyn. Ungdomars möjlighet till delaktighet i 

skolan beror på att varje vuxen som finns i deras omgivning tar ansvar för att skapa 

demokratiska miljöer. En miljö där alla är synliga och känner att de har möjlighet att bidra till 

och påverka sin omgivning. Författarna tar också upp att bristen på kontakt mellan 

skolungdomar och lärare minskar öppenhet, insyn och respekt för varandras roller och orsakar 

misstänksamhet som då blir ett hinder för delaktighet. De poängterar vikten av barnstrategi i 

arbetslaget för att öka delaktighet och inflytande i skolans vardag. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Delaktighet och inflytande i barns lärande, som min studie handlar om, är baserad på 

demokrati och handlar om relationen mellan människor. Ämnet har stor påverkan av och på 

barnens sociala förmågor, gemenskap, marginalisering, identitetsskapande och deras psykiska 

samt fysiska hälsa. Det gemensamma i tidigare studier är att forskarna tydliggör vad som är 

fakta och vad som är en felaktig föreställning samt lyfter fram de barn som står i 

underordnade lägen jämte mot sociala och politiska makter och ger dem en röst. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) belyser att pedagogens roll är att vara lyhörd och att 
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behandla barnen som samhällsmedlemmar, då kan de medverka på ett inflytelserikt sätt och 

bli delaktiga i förskolans vardag. Varje barn har olika sätt att tänka och agera. Thornberg 

(2006) tar upp och beskriver värdepedagogiken i skolans vardag. Han tar upp den etiska 

grunden som eleverna tycker är viktigt och att den inte diskuteras i skolan för att elever är 

passiva och lärare är rädda att ta sitt ansvar. Tullgren (2004) och Johansson (2003) upplyser 

om maktens roll och dess påverkan på barns delaktighet och inflytande. Elvstrands (2009), 

Jonsdottirs (2007) samt Bergström och Holms (2005) studier belyser vilka faktorer som 

hindrar respektive möjliggör barns delaktighet och inflytande i förskolan och skolan. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) tydliggör pedagogers och barns demokratiska utveckling genom 

pedagogisk dokumentation. Alderson (2008) tar upp FN:s barnkonvention och belyser yngre 

barns rättigheter att bli respekterade och vikten om tydlig kommunikation mellan barn och 

vuxna. 

  

Teori 

Jag använder Vygotskijs (1934/1999) sociokulturella teori och Deweys progressiva pedagogik 

som verktyg för att forma intervjuguiden och för att tolka och analysera min datainsamling. 

De teorierna och tidigare forskning hjälper mig att fokusera på begrepp som är relevanta för 

syftet och att hitta relevant information eller för att se om det uppstod motsägelsefulla 

resultat, om det fanns obesvarade frågor samt att de i diskussionsavsnitten gav mig stöd för 

argumentationen. (Bryman, 2011). 

 

Eftersom studiens fokus ligger på barns delaktighet och inflytande över sitt lärande i 

förskolans vardag, blir det en självklarhet att börja med det sociokulturella perspektivet och 

den progressiva pedagogiken där intresset vilar på hur individ och grupp tillägnar sig lärandet. 

Dewey (2009) hävdar att utbildningen inte ska behandlas i form av undervisning och 

inlärning utan att den ska utgå från barnens intresse och det sociala samspelet där 

kommunikation sker på ömsesidig nivå mellan barn och barn, mellan barn och lärare 

(Hartman, Lundgren & Hartman, 2008). Vygotskij (1934/1999) och Säljö (2000) hävdar 

också att barns utveckling och lärande sker genom interaktion mellan barn och vuxna, och 

mellan barn och barn samt barn och den miljö barnet vistas i. Ur både det sociokulturella 

perspektivet och den progressiva pedagogiken är pedagogen genuint intresserad av vilka 

tidigare erfarenheter barnet har med sig till förskolan/skolan. Läroplanen för förskolan, 

Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) har även sociokulturellt tänkande i 
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bakgrunden enligt Lindqvist (1999). Därför genomsyrar det sociokulturella perspektivet och 

den progressiva pedagogiken studien. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Ryske psykologen Lev Vygotskij utvecklade det sociokulturella perspektivet på lärandet i 

vilket han menar att människan lär sig med hjälp av fantasi, kreativitet och mediering. Det 

sociokulturella perspektivet hävdar att barn lär sig fundamentalt sociala färdigheter genom 

samspel och kommunikation med andra barn och vuxna samt att visa hänsyn till andras 

behov. Den intellektuella utvecklingen uppstår genom språket och genom den sociala 

interaktionen (Vygotskij, 1934/1999). Vygotskij menar att barn bär med sig sin familjekultur, 

och möter de andra barnens och de vuxnas kultur i förskolan/skolan – den sociala arenan. 

Genom deltagande i rollekar och argumentation med sina jämnåriga kompisar blir de 

delaktiga och inflytelserika såväl som att kunskapen om att förklara sin mening i en social 

gemenskap påverkar deras kognitiva, emotionella och fysiska utveckling. Samtidigt som den 

kognitiva, emotionella och fysiska utvecklingen påverkar barnets förmågor i den sociala 

gemenskapen. Säljö (2000) menar också att det mänskliga tänkandet och handlandet är 

beroende av hur individer och grupper utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Barnet deltar i 

reflekterande samtal, känslomässiga upplevelser med meningsfulla samband tillsammans med 

andra barn och pedagoger som ökar den fysiska och kognitiva utvecklingen. I och med det 

kritiserar Vygotskij (1934/1999) den traditionella kunskapsinmatningsmetoden och 

poängterar vikten av respekt och jämlikhet för meningsfullt lärande. Han framhäver vidare att 

lärarens roll är att organisera en social miljö där hon/han hjälper barnen med deras erfarenhet 

som ska bemöta och behärska vetenskapliga begrepp – den närmaste utvecklingszonen. Säljö 

(2000) hävdar att allt barnet lär sig tar hon/han med sig till framtida situationer. På detta sätt 

kopplas vardagliga upplevelser och erfarenheter till vetenskapliga begrepp och hjälper dem att 

utveckla ämneskunskapen i deras fortsatta studier i skolan. Detta i sin tur gör barn delaktiga i 

barngruppen och som leder till Matteuseffekten. Det vill säga att när barn förstår och är 

intresserade i ämnet då blir hon/han delaktig i sitt lärande och lär sig ännu mera samt delar sin 

kunskap med sina vänner i barngruppen och involverar de andra.  

Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskij beskriver lekens betydelse som en rationellt tänkande metod, genom leken blir 

barnet medveten och förbereder sig för framtiden. När barn härmar andra barn och vuxna, 

befinner de sig i utvecklingsprocessen och de vill bli lika kunniga som sina vänner och känna 
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gemenskap. Vygotskij (1934/1999) menar att genom att vara delaktig i socialt samspel 

utvecklar barn den viktigaste motivationen i livet samt utvecklar förståelse för de andras 

tankar och levnadssätt. Förmågan att imitera och utveckla sina mentala funktioner i 

samverkan med andra barn och vuxna leder till nya kunskaper. Utgångspunkten och metoden 

för undervisningen borde utgå ifrån varje barns intresse, hävdar Vygotskij och han kritiserar 

den traditionella undervisningsmetoden.  När lärare eller kunniga vänner visar intresse för 

barnets handling och lyssnar på det barnets argumentation och diskuterar med henne/honom, 

lär barnet sig värdet av andras idéer. Alla barn som är delaktiga i diskussionen lär sig något 

nytt. Den problemlösning barnen lär sig tillsammans med kunniga vuxna eller vänner idag, 

kan de lösa själva i morgon (Vygotskij, 1934/1999). 

 

Progressiva pedagogiken 

Den amerikanska psykologen och filosofen John Dewey (1859 – 1952) kallas ibland den 

progressiva pedagogikens fader. Dewey betonar att betydelsen av utbildningen ligger i 

deltagandet av gemensamma aktiviteter genom att koppla individers intresse och förståelse 

och kritiserar skolans alltförmera ensidiga teoretiska arbete med böcker (Dewey, 2009). 

Social kompetens utvecklas fritt och fullt genom gemensam aktivitet då man måste lära sig de 

andras sätt att leva och förstå (Dewey, 2009). Skolans mål är att uppfostra framtidens 

medborgare. Den utbildningsdemokratiska uppgiften såväl som läroplanen påpekar att se 

barnet som en helhet och en kompetent människa, därför måste det finnas en röd tråd i 

förskolan och i skolans aktiviteter som barnen kan följa för att kunna utveckla goda 

tankegångar som Dewey kallar ”tankemetoden”. Undervisning borde baseras på barnets 

kunskap och erfarenhet och utvecklas vidare. ”Learning by doing” är ett känt uttryck som 

beskriver vad Deweys lärande och filosofi står för. Om barns intresse och erfarenhet står i 

centrum och barnet själva får pröva och lära sig ny kunskap då blir den abstrakta kunskapen 

konkret. Genom att vara delaktiga i olika aktiviteter som erbjuds i skolan utvecklar barnet 

mognad och insikt, därmed lär det sig att lösa problem och ta ansvar (Dewey, 2009). 

Författaren påminner vikten av värdegrunden i utbildningen för att gemenskapens och 

lärandets utveckling yrkar på en etisk diskussion. Aktivitetsribban borde höjas ett steg högre 

för att barns logiska tänkande skall utvecklas. I ett progressivt samhälle är individuella 

variationer värdefulla eftersom de är redskap för sin egen utveckling. Därför måste ett 

demokratiskt samhälle tillåta en intellektuell frihet och mångfald (Dewey, 2009). 
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Metod 

I det här avsnittet redovisar jag val av metod och hur studien har genomförts det vill säga 

beskrivning av material, hur materialet är insamlat och vilken metod jag använder för att 

analysera materialet.  

 

Fenomenografi 

Den fenomenografiska studien enligt Larsson (1986) är inriktad på att undersöka 

pedagogernas upplevelser och uppfattningar om fenomenet. Fenomenografin är intresserad av 

innebörder, men inte av förklaringar eller hur ofta fenomenet uppstår. Den fenomenografiska 

studien syftar till att förstå beteendet, hur pedagoger uppfattar barns delaktighet och 

inflytande över lärandet med hänseende till vad som möjliggör och på vilket sätt detta 

hindras. Begreppet uppfattning är ett sätt att förstå något eller att uppleva något där målet är 

att beskriva fakta. För att få reda på hur någon uppfattar ett fenomen kan man använda sig av 

till exempel intervjuer. Min studie är baserad på en kvalitativ analys av datainsamling från 

intervjuer med pedagoger för att belysa frågeställningar utifrån syftet. En kvalitativ analys 

innebär att man sedan bearbetar svaren för att finna kvalitativt skilda kategorier. Jag söker då 

efter skillnader och likheter i hur pedagoger resonerar kring barns delaktighet över deras 

lärande och försöker sedan beskriva variationer i uppfattningarna (Larsson, 1986; Dahlgren & 

Johansson, 2009). Jag kommer att ge mer detaljerade beskrivningar av den fenomenografiska 

analysmetoden i följande avsnitt. 

 

Intervjumetod 

Det finns tre olika former av intervjuer, den strukturerade-, den halvstrukturerade- och den 

ostrukturerade intervjun. Enligt Bryman (2011), så kännetecknas den strukturerade intervjun 

av att alla respondenterna får exakt samma frågor som är bestämda i förväg och ställs i samma 

ordning. Den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av att frågorna utgår från en generellt 

hållen intervjuguide, samt öppna frågor som ger möjlighet till respondenten att utveckla sina 

svar. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren har en lista av 

frågeställningar (en intervjuguide) och hur frågorna formuleras och ställs beroende på hur 

respondentens berättelse utvecklas. 

 

Jag har valt att använda en halvstrukturerad intervjuform (Se bilaga 1) för att samla in 

materialet. Därför att intervjuprocessen är flexibel och fokuset ligger på hur 
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intervjupersonerna tolkar frågor och följdfrågor det vill säga det finns utrymme för 

intervjupersonerna att ta upp stoff som de är intresserade av. Denna intervjumetod skapar 

dessutom balans i strukturen och öppenheten eftersom följdfrågorna leder till att 

intervjupersonerna vidareutvecklar sina svar enligt Bryman (2011) och Larsson (1986). 

  

Urval 

Studien genomfördes i en medelstor stad där fem stycken pedagoger har valt att medverka 

från tre kommunala förskolor inom samma område i Sverige. Förskolorna ligger i ett 

mångkulturellt område och därför är integration i samhället mera aktuell i utgångspunkten av 

valet än de icke mångkulturella. Det är viktigt att ha variationer i den kvalitativa 

undersökningen, enligt Bryman (2011) och därför har de tre pedagogerna valts från ett till tre 

åringars avdelningar och två har valts från tre till fem åringars avdelningar. De pedagoger 

som har medverkat i studien består av tre förskollärare, en grundskollärare och en 

specialpedagog som jobbar i förskolan. Två av förskollärarna har arbetat över tjugo år i 

förskolan och en runt tio år. Läraren har jobbat i förskolan under fem år och specialpedagogen 

har jobbat som förskollärare över tjugo år och nyligen vidareutbildat sig till specialpedagog 

inom förskolan. De medverkade pedagogernas yrkesgrupper och deras yrkeserfarenheter var 

slumpartade. 

 

Genomförande 

En kvalitativ studie genomfördes där fokuset är inriktad på hur pedagogerna resonerar kring 

betydelsen av barns delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskolans vardag. Grunden 

till den kvalitativa studien ligger på yttranden och innebörden mer än på kvantifiering vid 

insamlig och analys av data.  

 

Första kontakten med rektorn på området togs muntligt och därefter kontaktades de blivande 

informanterna via telefon. Jag berättade vem jag var, studiens syfte och innehåll sedan 

frågade jag om de var intresserade av att medverka i studien. Sedan skickades missivbrev 

(Bilaga 2) där beskrivningen och studiens syfte finns beskrivet samt innehåll och deras 

rättigheter från Vetenskapsrådet (2002). Etiska övervägandet beskrivs mer detalj i ett eget 

avsnitt (se s.23). Från början var det sex pedagoger som skulle medverka, men en av dem 

hade inte möjlighet att medverka på grund av sjukdom bland personalen. Med tanke på den 
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mättande karaktären av kvalitativundersökningen bedömde jag att det ändå var tillräcklig med 

fem pedagoger för intervjumaterialet (Bryman, 2011; Stukát, 2005).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes med tre enskilda personer och två i en grupp (se nästa 

stycke) Alla intervjuer genomfördes i ett ostört rum på varje förskola där de intervjuade kände 

sig trygga och fick vara helt anonyma. Alla intervjuer spelades in digitalt, stödord 

antecknades och därefter transkriberades materialet. Jag har inte använt hela transkriberingar, 

utan enbart excerpterna i uppsatsen. Under intervjun, bekräftades informanternas berättelser 

genom att visa intresse för svaren och att följdfrågor ställdes samt att betänketiden 

respekterades. Som intervjuare försökte jag att vara så neutral som möjligt och att inte visa 

min ställning i frågorna via kroppsspråk för att undvika färgade svar som Stukát (2005) kallar 

intervjuareffekt. Däremot var det svårare att inte visa min inställning till följdfrågorna vid den 

halvstrukturerade intervjun, därför att i första hand ställs följdfrågor för att gå på djupet i 

forskningen. En annan kritisk granskning av datainsamling är att informanterna kanske har 

förberett sina svar redan innan intervjun. Det på grund av att rektorn och eventuellt blivande 

informanterna informerades muntligt mycket tidigare än mitt utskick om intervjuns syfte och 

vad forskningen handlar om. Ytterligare en kritisk granskning av datainsamlingen är att den 

halvstrukturerade intervjuformen kräver att intervjuaren har en god förkunskap i ämnet och en 

psykologisk förmåga och skicklighet att kunna ställa lämpliga följdfrågor för att leda 

intervjun till ett djupare forskningsresultat (Bryman, 2011; Gillham, 2008; Stukat, 2005; 

Larsson, 1986). Psykologisk förmåga menas som Svedberg (2007) beskriver att människorna 

i samspel befinner sig mellan motpolerna av olika existentiella dimensioner. Denna position 

påverkas av yttre faktorer som till exempel hur jag ställer sonderade frågor och tolkar 

informanternas svar och utvecklar vidare för att kunna nå in i kärnan av ämnena. Denna 

intervjuform kanske borde kombineras med observationer på fältet, som etnografiska studier7, 

för att få ett bättre resultat. Bryman (2011) poängterar att intervjuer som bygger på verbala 

beteenden riskerar att inte uppfattas på grund av dolda fenomen som begrepp där 

informanterna tar saker för givet eller mer kontextuella begrepp, men blir då tydligare med 

observation. 

 

Två pedagoger valde spontant att bli intervjuade i grupp hellre än enskilt och deras önskemål 

respekterades, trots bristen i förberedelse för gruppintervjun från forskarens sida. Fördelar 

                                                 
7 En forskningsansats där kärnan är deltagande observation. Metoden passar till studier av sociala och kulturella 
mönster i grupper, t.ex. i klassrum, på skolgårdar eller föreningsliv (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009) 
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med gruppintervjuer enligt Bryman (2011) är att informanten kan komma i djupare diskussion 

genom att höra den andra informantens åsikter eller kompletteringar. Det kan också handla 

om att gemensamma frågor, som är viktiga för dem, lättare kan komma upp till ytan än vid 

enskilda intervjuer. Flera i gruppen kan också argumentera och ifrågasätta varandras åsikter, 

då får forskaren mera realistiska beskrivningar av fenomenen. Nackdelar med gruppintervjun 

är att den ena informanten lätt tar över intervjusituationen och den andra informanten kan få 

en mer stödjande roll. Det var en utmaning för mig att under intervjun tänka på och 

uppmuntra den andra parten att få komma till tals, så det blev någorlunda jämnt talutrymme 

för båda parter. En annan nackdel är att informanter kanske ger mer förväntade eller 

accepterade åsikter än de verkligen tänker eller tycker, eller en sorts konsensus (Bryman, 

2011). Tekniskt sett var det också svårare att höra båda informanterna vid transkriberingen för 

bandspelaren stod mitt på bordet och informanterna hade inte jämn röststyrka. Svårt blev det 

också att urskilja rösterna (vem är vem) när informanterna talade samtidigt.  

 

Bearbetning av data 

Transkription gjordes med fokusering på innehållet i kommunikationen vilket Linell (1994) 

kallar en bastranskription. Syftet med frågeställningarna har fokus på transkriptionen. 

Transkribering gjordes så noga som möjligt genom att jag lyssnade på det inspelade 

intervjumaterialet flera gånger och materialet skrevs först ned ordagrant, men mindre 

intressant och irrelevant information togs sedan bort från intervjumaterialet (Stukàt, 2005). 

Det vill säga att det samlade intervjumaterialet är talspråk och det översattes till skriftspråk i 

transkriberingen vilket betyder att upprepningar, slang, och långa meningar delades i flera 

meningar för att lättare kunna läsa och kategorisera olika uttryck. De ändringar som gjordes i 

transkriberingen anses inte förändra forskningsresultatet. 

Förklaring av transkription: 

Pausering(…) 

Intervju utdrag … 

Fysiska uttryck beskrivs inom parantes som (skratt) 

Betoning med fet stil  

Pronomen beskriven inom parantes som de (föräldrar) 
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Analysmetod 

Jag är inspirerad av den fenomenografiska analysmetoden för att bearbeta, tolka och analysera 

mitt material där alla detaljer är viktiga i textkategorisering. Det betyder att identifiera och 

förklara vilka mönster och vilken innebörd som ligger under ytan i den deskriptiva metoden. 

Jag har medvetet undersökt fenomenets olika aspekter, beståndsdelar och betydelser i 

helhetsbilden av varje pedagogs beteende genom systematiskt reducering av materialet och 

tolkat och analyserat så ”genomskinligt” som möjligt. Nyckeln till detta arbete är att jämföra 

olika svar och att ständigt söka likheter och skillnader. Genom jämförelsen framskrider 

arbetet från grov förståelse till mera hårfina analyser (Larsson, 1986; Dahlgren & Johansson, 

2009).  

 

Jag läste uppmärksamt igenom mina transkriberingar och försökte att tolka med hjälp av 

teorier och tidigare forskningar som jag hade läst innan datasamlingen. Det vill säga att jag 

markerade fler återkommande uttryck, åsikter och kommentarer av pedagogernas 

uppfattningar om barns delaktighet och inflytande. De signifikanta eller betydelsefulla 

uttalandena i styckena (passagerna) klipptes ut ur intervjutexterna och grupperades och 

kategoriserades utifrån syftets frågeställningar. Därefter jämfördes olika passager och försök 

gjordes att hitta likheter och skillnader som var relevanta till mina frågeställningar. Alla 

utsagor som var relevanta till frågeställningarna markerades. Därefter grupperades passagerna 

i högar och relaterades till varandra. Innebörden i utsagorna är situationsbunden, så det var 

viktigt att försöka finna det som var underförstått. Jag tänkte över resonemanget, det vill säga 

vad som gör att den här personen resonerar annorlunda än den andra. Då fann jag kärnan av 

likheter i de olika kategorierna. En del av kärnan var i kontextuellt sammanhang där 

fenomenet uppfattas. Den viktiga delen här var att bestämma vart jag drar gränsen i olika 

uppfattningar. Sedan namngavs de olika kategorierna efter mitt motiv och markerades med 

olika färger för att lätt kunna visualiseras. Till sist granskades alla passager och jämfördes om 

de får plats i fler än en kategori (jfr Dahlgren & Johansson, 2009).  

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har genomsyrat hela uppsatsarbetet, det vill säga i 

frågeformulering, i presentation av studien till informanter, i missivbrev under datainsamling 

och analysering, och i presentationen av rapporten. Vetenskapsrådet (2002) har uppställt 

riktlinjer kring informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
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Detta krävde av mig att vara medveten om rättigheter och skyldigheter och att följa råden som 

aktör i forskningsarbetet. Studien börjades med att områdets rektor informerades om studiens 

syfte och pedagogernas roll i forskningen. Sedan informerades intervjuaktörerna om studiens 

syfte, tema och forskningsetik genom missivbrev och även muntligt. 

 

Informationskrav: Jag har skickat missivbrev (Se bilaga 2) till intervjuaktörerna som tydligt 

visar syftet med studien och deras rättigheter t.ex. att de har rätt till anonymitet och att rätten 

att avbryta medverkandet när som helst.  

Samtyckeskrav: De fick själva bestämma om de ville medverka i min studie eller inte. 

Konfidentialitetskrav: Materialet i studien behandlas konfidentiellt dvs. namn på 

respondenten, barn, plats och kommun kommer inte att nämnas i uppsatsen. Därmed har Jag 

valt att använda fingerade namn på pedagogerna Jessika, Annika, Linda, Karin och Julia och 

materialet förvaras i säkerhet. 

Nyttjandekrav: Insamlat intervjumaterial användas enbart till forskningen och förvaras i 

säkerhet så att ingen annan kan ta del av materialet.  

 

I min roll som forskare är det särskilt viktigt att under intervjun och analysprocessen inte 

använda ett personligt värderande språk. Därför att möjligheten finns att de etiska principerna 

skiljer sig mellan mig och intervjupersonerna under forskningsarbetet.  

 

Validitet 

Fenomenografiska studier försöker inte hitta sannigen i fenomenet utan tar reda på 

människors uppfattning av fenomenet (Larsson 1986). Temat barns delaktighet och inflytande 

är väl studerat och diskuterat tidigare. Mina resultat och min diskussion är baserad på min 

tolkning av empirin och jag bidrar på så sätt till tidigare forskning med något nytt (Bryman, 

2011; Stukát, 2005: Larsson, 1986).  

 

Min erfarenhet av att arbeta med barn i förskolan har frambringat både fördelar och nackdelar 

i min forskning om pedagogernas bild av barns delaktighet. Fördelen var att jag kunde 

relatera min erfarenhet och kunskap till respondentens svar och ställa relevanta följdfrågor. 

Nackdelen för att just denna erfarenhet och kunskap kan uppstå som ett hinder för en öppen 

tolkning av pedagogernas berättelser. Ett annat problem var att i vilken utsträckning jag skulle 

tolka någon annans utsagor, just för att utsagor var baserade på individens erfarenheter och 
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värderingar (jfr Larsson, 1986). Jag har i hög grad tänkt och utmanat mig att hålla en neutral 

ställning under min datainsamling och analysen i examensarbetet. 

 

Stukát (2005) tar upp vad reliabilitet i kvalitativstudien är och mätinstrumentet i detta fall är 

hur noga studiens syfte synliggörs genom empirimaterial och teorier. Från denna synpunkt har 

troligtvis reliabiliteten ökat i studien. En kvalitativ undersökning är beroende av 

pedagogernas tolkningar och relationer till fenomenet och om de har förstått studiens 

intention samt svarat ärligt och noggrant. I försök att komma nära ämnet har frågor ställts från 

olika vinklar för att öka validiteten (mätinstrumentets kvalitet) men det har varit svårt att 

påvisa på grund av trovärdighetens natur. 

 

Intervjuerna gjordes i enskild form utom en som gjordes i grupp. Det är alltid svårt att låta 

båda informanterna få lika mycket talutrymme under gruppintervjun som jag redan beskrivit i 

genomförandet. Den ena informanten kanske inte utvecklar sina meningar tillräckligt mycket 

när den andra informanten avbryter talet. Resultatets trovärdighet av empirin kunde ha blivit 

annorlunda eller utvecklats på ett annat sätt vid gruppintervjun.  

 

Resultat och Analys 

I det här avsnittet redovisar jag studiens resultat och analys. Analysen av empirin kopplar jag 

till de två teorier som jag har valt till studien, det sociokulturella perspektivet och den 

progressiva pedagogiken samt tidigare forskningar ur avsnittet forskningsläge. 

 

Det finns vissa faktorer som styr barns delaktighet och inflytande i förskolan och påverkar 

pedagogers vardagliga arbete med barn och hur de bemöter barn. Vid läsning av de 

transkriberade intervjuerna klassificerade jag uttryck i olika grupper efter kategorisering som 

diskuterades i teori och tidigare forskningsavsnitt. I det här avsnittet redovisas hur de 

presenterade mönstren ser ut i materialet. Jag har identifierat fyra kategorier vilka är 

kommunikation, miljö, integritet som människovärde och kunskap. Under varje kategori finns 

också underkategorier identifierade och presenterade.  

 

Kommunikation 

Kommunikation har en central betydelse i det sociokulturella perspektivet och den 

progressiva pedagogiken. Säljö (2000) definierar vad kunskap är i sin bok Lärande i 
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praktiken och beskriver kommunikationen på följande sätt; att först existerar kunskap i 

samspelet mellan människor som sedan kommer tillbaka genom olika sammanhang i 

kommunikationen och blir då en del av individen.  

Under kategorin kommunikation har jag identifierat tre olika underkategorier vilka är: barnens 

kommunikation, kommunikation i arbetslaget och kommunikation med föräldrar.  

 

Barnens kommunikation 

Samspel med barn är ett verktyg för att närma sig barns livsvärld och upplevelser samt att 

försöka förstå barnens perspektiv. Det finns verbala och icke verbala kommunikationer och 

många gånger har den icke verbala kommunikation en stor betydelse när man forskar eller 

arbetar med småbarn. 

I följande exempel berättar pedagogen att hon skapar ett speciellt tillfälle för de barn som inte 

har så utvecklat språk och fångar upp delaktighetsmoment mellan de två små barnen. 

 

Jag har medvetet tagit kanske två barn ur gruppen som inte pratar så mycket än enstaka ord…då händer mer i 

mötet mellan de två barnen att de hinner att se varandra, upptäcka vad den andra gör med små leende och 

blickar. (Julia) 

 

Kommunikationen som pågår mellan de yngre barnen är lätt att gå miste om i stora 

barngrupper eller bland verbala barn. Verbala barn tar lätt pedagogens uppmärksamhet och de 

barnen som inte har utvecklat sitt språk så mycket hamnar i skymundan. Det är viktigt för 

pedagogerna att vara uppmärksamma och ha insikt i barnens icke verbala kommunikationer. 

Alderson (2008) poängterar att barn uttrycker sina åsikter starkt och tydligt långt innan vuxna 

anar genom verbal eller icke verbal kommunikation och att deras resonemang och synpunkter 

om dem själva eller andra inte får avvisas eller nedvärderas.  

 

Barnens intresse påverkar verksamhetens former, barnen som deltagare i en social interaktion 

förändrar deras egen framtid. Utveckling/lärande ses som en process mellan människor. I 

följande exempel berättar pedagogen hur hon har tagit hänsyn till barnens argumentation och 

beslutsfattande för terminsavslutningsresan och förverkligat deras önskemål.  

 

…De åtta barnen hade åtta olika förslag, Italien, Sicilien, Tyskland, men så var det ett barn knäcker en idé 

som vi alltid pratar om att vi vill åka till Bolibompa studion. Och det var lite svårt, det är inte bara att åka dit. 

Vi skrev ett brev och nu så ska vi åka till Bolibompa den första juni. (Karin) 
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Barnen får bekräftelser genom att pedagogen verkligen lyssnar på dem och att vad de 

uttrycker verkligen har en mening i deras liv och att det påverkar omgivningen. Säljö (2000) 

hävdar att all aktivitet som är lärande för individ eller grupp tar de med sig för framtida 

situationer. I dialog och interaktion med sina kamrater och vuxna utvecklar barnen sina 

färdigheter med kommunikation genom att uttrycka sina önskemål och argument samt att 

lyssna på andras önskemål som utvecklar den empatiska förmågan. Såsom Jonsdottir (2007) 

uttrycker att barnen känner gemenskap och samhörighet vilket formar deras identitet och 

utvecklar tillit.    

 

Kommunikation i arbetslaget 

För att kunna erbjuda individanpassade aktiviteter till barnen är det en förutsättning att ha ett 

fungerande arbetslag. I följande exempel berättar pedagogen i arbetslaget att det tillåtande 

klimatet är en tillgång för barnens delaktighet och inflytande i barngruppen. Pedagogerna bryr 

sig om varandra och accepterar varandras olikheter, undviker inte konflikter och försöker då 

hitta lösningar där förutsättningen är att sprida det goda klimatet till barngruppen. 

 

…då är det jätteviktigt att vi i personalen pratar med varandra. Då tittar vi verkligen på det barnet och varför 

det barnet inte vill. Så kanske vi kan hitta strategier just för det här barnet och fånga just det här barnets 

intresse. (Linda) 

 

Tillåtande mot varandra, vi behöver inte fråga lov om varandra…för att komma vidare då har vi varandra 

som stöd. Det är viktigt att ha tillåtande klimat i arbetslaget då sprider sig klimatet i barngruppen. (Linda) 

 

I följande exempel berättar pedagogen om att en reflektion i arbetslaget kan bli ett hinder för 

barns delaktighet och utveckling när en öppen dialog saknas. 

 

…Man kanske vågar inte säga eller kanske inte alltid förstår vad vi andra menar men inte vågar att 

ifrågasätta. Man är olika involverad och delaktig som personal också i de här frågorna precis som barnen, 

man tar olika roller. (Karin) 

 

Detta stämmer med Elvstrand (2009) då hon beskriver vikten av ett stadigt arbetslag och att 

interaktionerna mellan aktörerna i skolan påverkar den grundläggande processen i elevernas 

demokratiska arbeten med de vuxna. För eleverna är det fungerande arbetslaget en 

förutsättning för att kunna arbeta demokratiskt och vara delaktiga i sitt beslutsfattande. 

Jonsdottir (2007) beskriver också att ett instabilt och kontrollerande arbetslag sprider irritation 
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bland personalen och barngruppen. Det är viktigt att arbetslaget utvecklar gemensamma 

barnfokuserade strategier som att vuxna samtalar, samarbetar, planerar verksamheten och 

leken med barnen.  

 

Kommunikation med föräldrar 

Föräldrars insyn i verksamheten är viktigt fokus i förskolans styrdokument Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) och det påverkar naturligtvis samverkan mellan 

pedagoger och föräldrar. I följande exempel kan skilda åsikter ses om uppfostran och hur det 

kan påverka relationer mellan barn och föräldrar, och mellan föräldrar och pedagoger. Olika 

individer har olika åsikter och roller i barnens liv men både pedagoger och föräldrar har 

gemensamma mål, båda vill ordna det bästa för barnen. Hur pedagoger, föräldrar och barnen 

kommer överens har betydelse för barnens delaktighet och inflytande. Fråga barnen är det 

första steget de vuxna kan börja med för det är barnen som är huvudaktörer i förskolans 

vardag och de har ofta de bästa lösningarna för problematiken. Både FN:s barnkonvention 

(Utrikesdepartementet, 1990) och läroplanen Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) 

uttalar barnens rättigheter i att uttrycka deras egna åsikter och frågor som berör dem.  

 

Det är någonting som våra barn tycker att det är jätteroligt att vi har vatten inne och ute…en del föräldrar 

tycker inte att det är  OK…de (barnen) måste uppleva mycket genom att få göra det. Men det är vissa 

föräldrar som har svårt att se sina barn ner geggade över hela kroppen och en del ser att de har haft så roligt. 

(Karin) 

 

Vi försöker ofta skriva litegrann kort om vad vi har gjort under dagen…för att föräldrarna ska bli delaktiga i 

barnets göranden och kunna ställa frågor och knyta an…så fort barnen kommer in så tittar de (barnen och 

föräldrar) och pratar med varandra och sedan vänder de (föräldrar) till oss också. 

..då frågar jag barnet, kan du berätta vad du har gjort idag. Det är häftiga berättelser de kommer med, fast de 

inte ha så många ord, vad som har förundrat dem under dagen. Katten som har varit här och sprungit runt 

eller så…Sedan sätter jag upp det så föräldrarna kan läsa det och det är väldigt kort så kan barnet peka på det 

till föräldrarna…Föräldrar och barn och barn och föräldrar kan ha samtal kring det…Om de har gungat så 

ritar jag bara gungan så kan barnet peka på den och tala om att de har gungat (skrattar glatt). (Julia) 

 

Den pedagogiska dokumentationen kan användas som ett verktyg för att synliggöra barn och 

pedagogers gemensamma arbete och att skapa samtal och förståelse mellan föräldrar och 

pedagoger vilket leder till respekt för varandras integritet (Skolverket, 2004). Naturligtvis är 

det viktigt att vi tydliggör vårt uppdrag i förskolan. Detta stämmer med vad Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver om att den pedagogiska dokumentationen bidrar till 
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förändringsarbete. Pedagogerna skapar grunden för varandras, föräldrars och barnens 

förtroende och för ett gemensamt arbete mellan barn och pedagoger genom att bjuda in 

föräldrarna till delaktighet och inflytande i förskolan. Vi får inte glömma barnens förmågor 

och rättigheter för sina egna beslutsfattanden såsom Alderson (2008) påpekar. 

 

Miljö 

Under kategorin Miljön har jag identifierat fyra underkategorier och de är: tillåtande klimat, 

förhållningssätt, lärande miljö och bristande miljö. Miljöns betydelse har stort fokus i både 

sociokulturellt perspektiv och i Reggio Emilio inspirerade arbetssätt. Många förskolor runt 

om i Sverige arbetar ständigt med att förbättra barnens miljö och det verkar vara något som 

pedagoger anser att de tillsammans med barnen kan påverka lättare. Följande är några 

exempel som pedagogerna tar upp. 

 

Tillåtande klimat  

Pedagogerna erbjuder en trygg miljö för att barnen ska delta i lärande där lärandet blir en lek 

eller en frivillig aktivitet. I ett tillåtande klimat växer ömsesidigt samspelet mellan barn och 

vuxna där barn är delaktiga och inflytelserika i sitt beslutsfattande och i processen om hur 

verksamheten ska utvecklas. I följande exempel visas hur pedagoger ordnar omgivningen 

efter barnens önskemål och vilka konsekvenser förändringen medför. 

 

…då tar jag ner materialet från hyllan så tvååringarna fick tillgång till saxar och pennor också. Och det 

gjorde att två-åringarna klipper. Det var nytt för dem, men nu kan de. Det är ju att fånga barnens intresse och 

vara tillåtande. De klippte och klippte massor av tidningar. (Linda) 

 

Om man lekte ihop hela föra middagen och ville sitta bredvid, tillsammans vid måltiden och så får man inte 

göra det, då blir man jättebesviken…Om någon vill byta så får man fråga att byta med det barnet som sitter 

just på denna plats, ibland går det och ibland går det inte. (Annika) 

 

…man har haft den ömsesidighet där man ger och tar. Man har haft utbyte med varandra som den förläsaren 

sa den pingpong bollarna att jag skickar en boll och se hur de svarar på den bollen. Sedan skicka tillbaka den 

igen. Det är inte jag kan sätta på ramar liksom läroplanen och styrdokumentet i bakhuvudet, men hur jag få in 

den i verksamheten är utifrån barnen för att det är deras intresse som ska finnas där. (Jessika) 

 

Detta överensstämmer med Säljö (2000) och Dewey (2009) att när barnet studerar och prövar 

omvärlden, då utformar hon/han en meningsfull bild av världen. För detta behövs kunniga 
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pedagoger med kreativ fantasi och förståelse över barnens utsagor att förbereda en miljö som 

passar till just det barnets behov. Ett tillåtande klimat erbjuder barnen möjlighet att pröva sina 

egna förmågor för förhandlingsteknik och både fysiska och psykiska färdigheter såsom att 

bygga självförtroende, empati och tillit till sig själv och andra i omgivningen. De ömsesidiga 

förhandlingarna leder både pedagoger och barn till fortsatt lärande. 

 

Förhållningssätt 

Barn lär sig delaktighet och inflytande i sitt handlande och i sin omgivning där han/hon vistas. 

Pedagogerna strävar efter att förverkliga barnens delaktighet och inflytande i deras vardag på 

ett reflekterande arbetssätt. I följande exempel visar hur pedagogernas förhållningssätt till 

barnen formar verksamheten. 

 
Förskolan är barnens och jag är här för att leda dem och hjälpa till med saker, det ju deras förskola. (Jessika) 

 

Att jag som pedagog får ”lov” att tillåta barnen att själva vara delaktiga i sin egen vardag. De får fundera och 

kommer och visar själva vad de vill göra och jag finns där och uppmuntrar och stöttar och ställer öppna 

frågor. (Julia)  

 

Både Åberg och Taguchi(2005) samt Tullgren (2004) påpekar att det är pedagogernas 

föreställningar om perfekta barn och pedagoger, och normer om framtida barnuppfostran som 

bestämmer hur de förhåller sig till barnen och deras aktiviteter. Det är svårt att komma ifrån 

barnstyrningen hur pedagogerna än vänder sig. Även om pedagogerna tror att pedagogiken 

sedan länge kom bort från behaviorismen, så är ändå deras föreställningar av perfekta 

pedagoger och barndom som styr deras förhållningssätt. Konsten ligger i att lämna 

föreställningarna och låta barnen visa tillvägagångssättet. Följande exempel visar hur 

pedagogen tar hänsyn till barnens önskemål och ordnar material som passar till just deras 

intresse för att utveckla sin fantasi i leken.  

 

…De vill tvätta bebisar säger de och då får man lyssna på det och ta fram små baljor och tvättlappar och tvål 

att stimulera det de säger och så kan de fortsätta med leken som de pratar om. (Julia) 

 

En period var det de intressant med spöke då är det jag som fångar upp deras intresse och hur man gå vidare 

och…(Linda) 

Du tog reda på sagor och böcker och lekar som handlar om det och då får barnen ännu mera intresse. Då 

händer det att stora barn intresserar sig också och vill vara med. Då kommer de in till småbarns sida och får 
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vara med. Nu har vi pratat mycket om former och då tag vi reda mycket om det med. Småbarn får komma in 

och pyssla med det också. (Annika) 

Ja, så vi försöker att uppmuntra barnens intresse, tankar, idéer. (Linda) 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) hävdar att ett barncentrerat förhållningssätt är när 

pedagogerna uppmuntrar, utmanar och erbjuder material till leken. Författarna påpekar vikten 

av att synliggöra skillnaden mellan disciplineringspraktik och barncentrerad praktik. Tullgren 

(2004) hävdar också att pedagogerna inte kommer ifrån barnstyrningen, men det är viktigt att 

synliggöra den maktutövningen och reflektera över hur den används och vad de kan göra. I 

nästa avsnitt visas pedagogernas barncentrerade förhållningssätt och hur det förändrar miljön 

de vistas i.  

 

Lärande miljö 

I läroplanen Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) beskrivs den pedagogiska miljön 

som öppen, innehållsrik och inbjudande för barnens utveckling och lärande. I följande 

exempel kan man se hur verksamma pedagoger i sin vardag strävar efter att förverkliga 

läroplanens utmaning. Ingen av pedagogerna på förskolorna som jag intervjuade hade 

formella samlingar, de beskrev att samling är när barn samlas kring saker eller leker ihop.  
 

Det är alltid frivilligt så det är inte nu ska vi samlas här och alla sitta stilla, nej …vi samlas ju kring saker, 

sandlådan, matbordet, bok och läser ibland, kring ett bygge. (Karin) 

 

Och det tycker jag också handlar om respekten för barn, jag menar hur länge de behöver sitta och vänta på 

sin tur. Förstår man över huvud taget att man ska sitta i en ring när man är ett och ett halvt år. (Julia) 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) kritiserar samling på förskolan när den fungerar som 

inlärningssituation. Det blir då svårt att genomföra ett barncentrerat lärande. Fokuset glider 

istället lätt in på disciplinering, till exempel att sitta still, vänta på sin tur och lyssna på fröken 

det vill säga att utmana på individuell nivå. De här pedagogerna har förstått principen av 

lyssnandets pedagogik och gått ifrån dessa formella samlingar. Detta stämmer med Thornberg 

(2006; 2008) och han påpekar att barnen söker mening med vardagslivet och vill försöka 

förstå sin omvärld, men ofta är reglerna gjorda med syftet att skapa ordning eller träning. 

Tullgren (2004) påpekar att pedagogers styrning av syftet ligger på att skapa nödvändig 

färdighet för barnens framtida kompetensbyggande.  
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Lärande är en meningsskapande process där miljön i samspel med socialisation och 

internalisering har stor betydelse för barnen. Ett meningskapande arbetssätt kräver ibland en 

stor förändring vilket Vygotskij (1934/1999), Åberg och Lenz Taguchi (2005) samt Dewey 

(2009) också instämmer i. Här följer exempel på hur pedagoger förändrar och anpassar miljön 

för barnen. 

 

Linda (småbarnssidas pedagog) hade ett barn som klättrar hela tiden på bordet och ramlar ner och slår sig. En 

dag när jag kom till jobbet hade hon sågat ned bordsben så bordet var lågt, jag blev snopen (skrattar). 

(Annika) 

 

Det är genom barns inflytande som intresset bildas. De visar mig vad de är intresserade av. När vi ska äta 

mat, när vi ger dem frukt, vilken frukt de vill ha, de vill ha utan skal, det är också inflytande och delaktighet, 

speciellt med de små barnen så dukar vi fram gaffel, kniv och sked så får de själva bestämma vad de vill äta 

med. (Julia) 

 

Jonsdottir (2007) beskriver att barnet ses som en aktiv meningsskapare i gemenskap med 

andra vuxna och barn där det enskilda barnets behov, intresse och lärande främjas. När 

pedagogerna har ett barncentrerat synsätt öppnas deras sinnen för att kunna se helt andra 

möjligheter med barnen. Då kan pedagogerna kliva ur normens ram och förkasta sina teorier 

och fantasier som Åberg och Lenz Taguchi (2005) uttrycker, istället följer de barnens teorier 

och låter barnen skapa mening i sina egna liv.  

 

I följande exempel är pedagogerna lyhörda och visar barnen att det är viktigt vad de uttrycker 

och utvecklar sedan verksamheten därifrån och skapar ett lärande tillfälle.   

 

Det var något barn som sa att han har sett en röd och grön flagga, och vi visste inte vilken flagga han pratade 

om. Så vi tittade på internet och så hittade vi flaggan, då fick vi också veta om en ny annan flagga. Ett barn 

börjar med något och de andra barn tar efter och då försöker vi uppmuntra dem. Då lär de sig. (Annika) 

 

Det blev massor med flaggor och pärplattor, målade flaggor som sitter på väggen nu. (Linda) 

 

Detta stämmer med Bergström och Holm (2005) som tar upp den lärande miljön. Om barn 

ska ha möjlighet att vara delaktiga i förskolan så måste varje vuxen som finns i barnens 

omgivning ta ansvar för att skapa demokratiska miljöer. En miljö där alla blir sedda och 

känner att de har möjlighet att bidra och påverka, ett stort inflytande i verksamhetens 

utformning. 
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Bristande miljö 

I följande exempel tar pedagogerna upp vad som hindrar den pedagogiska verksamheten i 

vardagen. För stora barngrupper och färre personal orsakar stressig miljö för både personal 

och barn påpekar många pedagoger. 

 

Fast jag ser att om man skall arbeta språkutvecklande inom förskolan så tycker jag att det är en förutsättning 

att man är färre barn i förskolan, att alla barn få mer talutrymme. (Jessika) 

 

Hinder kan vara om man är färre personal och stressiga situationer. Om jag tittar på mig själv så sätter jag 

mera regler om hur det ska vara. (Jessika) 

 

I skolverkets rapport (2004; 2008) visas att större resurser leder till lyckade genomföranden 

av uppdrag, däremot leder allt större barngrupper till att flera barn hamnar utanför och 

betraktas som i behov av särskilt stöd. Pedagogens strävan att frambringa gemenskap och 

delaktighet hos barnen, möjlighet att hjälpa barnen på individnivå, begränsas i alltför stora 

barngrupper. Pedagogen sätter då upp mer regler för barnen för att få ordning och struktur i 

sitt arbete. Resultatet blir då att barnens möjlighet för delaktighet och inflytande blir kraftigt 

avgränsad såsom Thornberg (2006) påpekar i sin avhandling. 

 

Vuxna kan vara ett hinder. I nedanstående exempel synliggörs situationen där vuxenrollen 

speglas som pedagogens maktspel i barnleken.  

 

Att vuxen gå in i leken att hjälpa men det kan också stjälpa. Ibland kan leken stanna om man kommer in 

vuxen, de kan uppleva att det är lite pinsamt om en vuxen ser…Man får hela tiden göra en avvägning, vilka 

som är i rollekar. (Karin) 

 

Detta stämmer med Tullgren (2004) som skriver att pedagogen med goda intentioner försöker 

uppmuntra leken och följa barnens avsikter men därmed förstör friheten och kreativiteten. 

Barnens lek och pedagogens förväntningar krockar i lekrummet. Barnens lek förväntas vara 

nyttigt och utvecklande för att barnen ska passa in i samhällsstrukturen med alla normer och 

regler som finns. Barnen känner ofta till pedagogernas förväntningar och därför hindras leken. 

Alltför stökiga, våldsamma lekar tonas ned och förvandlas till snälla familjelekar eller lugnare 

pussel lekar. Vad betyder då meningsfullt samspel i leken? Meningsfullt för vem, barn eller 

pedagog? Detta stämmer väl med Den väl reglerade friheten som Tullgren (2004) hävdar i sin 

avhandling. 
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Följande exempel visar att i den fria leken förekommer barn som inte är delaktiga och trygga i 

sin roll. Detta förklarar fenomenet gemenskap för vissa barn och utanförskap för andra barn 

vilket eventuellt leder till gruppering och kategorisering. 

 

Absolut ofta är det ju de barn som startat upp leken. De har då en tanke med leken, kommer någon ny då 

börjar de att tala om att så här leker vi, välkommen in i leken men så här ska vi göra. (Karin) 

 

Jonsdottir (2007) poängterar att barnen är medvetna om att leken är så bräcklig och det är 

svårt att få inträde i andras lek när man själv försöker att försvara den egna leken för nya 

medlemmar. Hon hävdar också att utanförskap påverkar inte bara här och nu utan eventuellt 

leder till ödsliga konsekvenser i deras ungdomsålder och i vuxenlivet. Hon skiljer på 

påtvingad ensamhet (utanförskap) och frivillig ensamhet, men att upprepad påtvingad 

ensamhet eventuellt leder till frivillig ensamhet.  

 

Rutiner på förskolan är också ett hinder för barnens delaktighet och inflytande, därför att de 

orsakar många avbrott i leken. Men i följande exempel kan man läsa om pedagogernas 

utmaning att ändra på rutiner och försök att påverka barns delaktighet och inflytande genom 

att förlänga övergångar mellan de olika momenten.  

 

…Rutinerna som måste göras som blöjbyten och mat och sådana, men vi försöker att ha långa övergångar så 

att det inte ska bli jobbigt för barnen. (Julia) 

 

Tullgren (2004) bekräftar att pedagoger inte bara främjar aktiv delaktighet i barns lek utan 

även ser till att leken inte blir störd eller avbruten. Jonsdottir (2007) hävdar att barnen är 

medvetna av lekens bräcklighet därför försöker de skapa grupptrygghet med ett antal 

begränsade barn. Hon menar att om leken blir ofta avbruten är det svårare för barnen att 

etablera grupptryggheten. 

 

Tidsbrist som hinder var det många som framhävde av pedagogerna. De berättar hur de är 

begränsade av tiden med att till exempel samtala med föräldrar, planera och reflektera med 

sina kollegor.  

 

Vi försöker ju sätta upp bilderna mellan blöjbyten, men det räcker inte. Det är ju dagens förskolas vardag. Vi 

har en white bord vid ingången och vi försöka skriva vad vi gjort idag så föräldrarna ska se, men… (Linda)  
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…Allt man gör skulle man vilja skriva varför men vi hinner inte skriva allt. Samarbeten barnen gör och 

sådant, men det hinner vi aldrig göra. (Annika) 

 

Detta stämmer med Bergström och Holms avhandling (2005) som tar upp och diskuterar 

bristen på kontakt mellan skolungdomar och lärare. Författarna tar upp problemet med 

bristande tid vid kontakter och vilka konsekvenser det kan orsaka i barnens delaktighet och 

inflytande i skolans vardag. De menar att bristen på tid minskar öppenhet, insyn och respekt 

för varandras roller och orsakar misstänksamhet som då blir ett hinder för barnens delaktighet 

i verksamheten. 

 

Integritet som människovärde 

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

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet…” 

(Lpfö98, s.4) 

Under kategorin Integritet som människovärde har jag identifierat fyra olika underkategorier 

och de underkategorierna är integritet som respekt, det kan vara för stort ansvar, vi är ju olika 

individer och lyfta barnen så det blir ett givande och tagande. 

  

Integritet som respekt 

Följande exempel handlar om barnens integritet. Pedagoger tar ofta för givet att ett nej är ett 

nej, men när ett barn säger nej, så tas det inte lika självklart som när en vuxen säger det.  

Pedagogen visar här sin respekt mot barnen och deras beslutsfattande och hänvisar till en 

respektfull lösning. 

 

…om vi säger ”ska vi gå ut nu” och del barn säger ”nej” ”då kan du stanna här och leka”, några som 

verkligen vill gå ut springer då i väg…att se till att barnen kommer ut en liten stund varje dag, men det 

behöver inte ske just då. Om det finns några som inte vill, då får man respektera det. (Julia) 

 

Det finns många liknande situationer där vuxna tar saker för givet och inte respekterar 

barnens önskan eller åsikter, vilket leder till kränkning. Detta stämmer med värdepedagogiken 

som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) samt Thornberg (2006) hävdar att 

delaktigheten är knuten till det etiska ställningstagandet, där de sociala normerna och värdena 

som förknippas med delaktighet innefattar svårigheter med att beskrivas som pedagogik. 

Thornberg (2008) påpekar vidare att det inkonsekventa regelsystemet skapar moraliska 
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dilemman både för barn och lärare och förvillar barnen samt eventuellt vägrar de att 

respektera vuxnas regler. Därför bör pedagogerna vara sparsamma med att säga nej samt 

respektera och ta barnens nej på allvar. 

 

Det kan vara för stort ansvar 

I följande exempel berättar pedagogen om delaktighet och inflytande inom en ram, där barnen 

får bestämma inom ramen. Det var flera pedagoger som berättade att barnen ibland får 

bestämma eller välja inom en viss ram och struktur för att underlätta situationer för både barn 

och pedagoger. 

 

…Men vi försöker i alla fall att skapa ringar på vattnet. Om det är alltid är vissa barn som kommer till cykeln 

och får cykla först, då hjälper vi utsatta barn så de ibland kommer först och får cykla. Det får inte vara 

samma barn som jämt kommer sist då kommer hon i sist automatiskt för allting. Där måste vi kliva in och 

ändra. (Annika) 

 

Ibland kan det vara att helt fritt de får välja…För många barn det kan vara för stort ansvar att man får välja 

fritt, då kan man vilja ha förslag. (Karin) 

 

Detta stämmer med Tullgren (2004) som skriver att vi inte kan lägga för stort ansvar på 

barnen under frihetens namn och kräva av barnen att reglera sina handlingar jämte mot 

förskolans förväntningar. Tullgren (2004) poängterar vidare att styrningen i leken är många 

gånger fokuserad på utveckling och framtida kompetenser till exempel som konstruktiv 

konfliktlösning. Styrningen i leken omfattar både negativa och positiva konsekvenser för 

barnen även om pedagogen vill eller inte. 

 

Men så finns det ett annat exempel som praktiseras på många förskolor som lägger för stort 

ansvar på barnen som de kanske inte kan hantera. 

 

Framför allt med språket att sätta ord på vad man känner och vad man vill. Vi har ett koncept i huset som vi 

kallar ”Förlåt för att…” vi tycker att det är viktigt att om det händer något att ett barn kan råka göra illa ett 

annat barn, då gör blir inte slut med att man slänger ur sig ordet förlåt, utan att säga förlåt för att… och 

sedan sätter ord vad som gjorde förlåt. (Karin) 

 

Tullgren (2004) beskriver att barnet ibland visas prov på att själv reglera sammanhållningen 

med den normen som förväntas att följa, då barnet själv ska kunna bedöma sin handling, 

resonera och förklara vad han/hon har gjort fel och be om ursäkt. Författaren varskor 



 

 37 

pedagoger att vara uppmärksamma på den moderniserade styrningen som hon kallar, 

styrningen som är klädd i lust och välmening. 

 

Vi är ju olika individer 

Demokratiska arbetsprocessen börjar med utgångspunkt i att man erkänner att vi är olika 

individer och accepterar dig som du är och mig som jag är. Självkänslan formas och 

omformas i samspel och dialog med omgivningen. Pedagoger lyfter upp barns olika 

förutsättningar och strävar efter att skapa en likvärdig miljö för varje barn. Vid samtalen med 

pedagogerna i studien framkom även deras insikt i styrdokumentet Lpfö 98 syfte och 

förskolans uppdrag. ”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 

egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis 

grundläggas och växa.”(Utbildningsdepartementet, 1998/2010 s.5). Följande exempel visar 

vad pedagoger anser om unika individer och på hur de arbetar för att varje individ ska värna 

om sin egenart och utvecklas vidare.  

 

Det handlar om vad barn har med sig hemifrån och det är olika från olika kulturer…Man har väldigt olika 

barnsyn på grund av vilken kultur man tillhör. Det kan skilja inom kulturen också. Men alla barn har olika 

hemkulturer det är ju för att vi är olika individer. Så man får möta alla föräldrar och barn från olika sätt, men 

det är väldigt viktigt att vi är tydliga i och med själva vart vårt uppdrag ligger. (Karin) 

 

Det fanns en vårrebus på mjölkpaketen ett tag och det har våra barn som satt vid bordet sett och tittade 

mycket och så utbrast ett barn och sa ”titta en hamburgare”, jag som kan läsa den rebusen vet att det är en 

semla, så det kan jag läsa med kunskap och erfarenhet, men det har inte det här barnet, barnen utgår ifrån var 

de är, då var det ett barn som sa ”en paj”, och det tredje barnet sa ”en bakelse”. Där kunde jag välja 2 vägar 

att tala om att det är rebus och det här är en semla, men jag valde inte det. Utan då började en livlig 

diskussion på barnen som inte hade så stort ord förråd, man kan tycka att det är olika, det är OK att tycka 

olika, tycka ”hamburgare, paj och bakelse” för man utgår ifrån sig själv med egen erfarenhet. (Julia) 

 

Barnen uttrycker egna åsikter i samspelet med andra barn och vuxna och bevarar dem. Det 

finns tillåtande klimat, där barn kan vara deltagande och få inflytande. Jonsdottir (2007) tar 

upp självkänslan och vänskapen och beskriver att barnen utvecklar pålitlig vänskap eller 

allians med ett eller flera barn som försäkrar att de har ögon att möta på morgonen och att de 

upplever aktivitet tillsammans. Mångfald och variationer berikar barnens förmåga att möta 

andra barn som kan vara lika på ett sätt och kan vara olika på ett annat sätt. Barn som är 

accepterade av sina kamrater visar vänlighet, samarbetsvilja och hjälpsamhet mot andra barn. 
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”Lyfta barnen” så det blir ett givande och tagande 

I följande exempel ses hur pedagoger visar hänsyn till det yngsta barnets integritet. Hon lyfter 

upp barnets tankar och känslor genom att uttrycka det i ord. Samtidigt visar hon barnets 

jämställdhet för de andra barnen.  

 

Det är pedagogers ansvar att lyfta varje barn och observera och se och lyfta barnen så att det blir givande och 

tagande hela tiden. Det är viktigt att lyfta barn som inte ha språket så mycket som kanske tittar och bankar 

med stenar undersöker ”hård” för andra barnen. Man får tänka och tycka olika är viktigt och kan vara ett sätt 

att leda till solidaritet. Det blir större acceptans att få det jag tycker så här och det är fel eller rätt. Du får 

tycka som du tycker, men det är heller rätt eller fel. (Julia) 

 

Det finns olika sätt att lyfta upp barnen och ett sätt kan vara att ta hjälp av barnen och ge ett 

ansvar. Då barnen växer i sin tillit på egen förmåga och empati för emotionell och ömsesidigt 

samspel. 

 
Då tar jag hjälp av barnen mycket…får barnen hjälpa till med att duka…så berättar jag för barnen att jag är 

ensam fröken här idag. Så ni som kan hälla upp mjölk själva kan hälla mjölk åt andra som inte kan och ni 

som kan skära med gaffel och kniv kan hjälpa varandra. (Linda) 

 

Ett av våra yrkesuppdrag är att påverka eller behandla barnen som likvärdiga 

samhällsmedborgare som baseras på FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 1990). 

Detta stämmer med ett sociokulturellt arbetssätt där pedagoger respekterar individens 

kulturella bakgrund och tillåter barnen att vara delaktiga och inflytelserika i olika aktiviteter 

och lär barnen att det är okej med att tycka och tänka som de gör och att det inte finns rätt 

eller fel. Detta stämmer med Vygotskijs (1934/1999) och Deweys (2009) filosofi där de 

beskriver att i gemensam aktivitet inser barnen att det finns olika sätt att leva och förstå. I och 

med att delta i mångsidiga aktiviteter speglas samhällets olika perspektiv och konfrontationer 

där barnen mognar och utvecklar sina insikter och förmågor att ta sitt ansvar (Dewey, 2009; 

Alderson 2008).  

 

Kunskap 

Kunskap är ett ledande drivmedel att fortsätta pedagogers demokratiska arbete.  

”Kunskapens yttersta mål är att finna det goda eller människans sanna mål - Platon .” 

(Dewey, 2009 s.330) 
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Under kategorin kunskap har jag identifierat tre olika underkategorier och de 

underkategorierna är barns intresse, pedagogers intresse och kunskap och individ ampassade 

arbetssätt.  

 

Barnens intresse 

Barn söker kunskap i leken, samspel med vuxna och med andra barn, genom att iaktta och 

reflektera tillsammans med andra barn och vuxna i omgivningen. Det är viktigt att fånga 

stunder när barnen visar sin nyfikenhet och sitt intresse. Vygotskij (1934/1999) och Dewey 

(2009) hävdar att intresset är barnets naturliga drivkraft för deras beteende därför ska 

utbildningssystem och undervisning byggas upp från barnens nyfikenhet och intresse.  

 

Det handlar inte om mata in kunskap utan det handlar om att skapa lusten hos barnen…Men nu tror jag för 

mig som hos så många andra att man får tänka efter, …och ta vara på de intressen som finns hos barnen. 

(Karin) 

 

…jag som pedagog väver in matematik och naturvetenskap så de blir osynligt för barnen. Barnen ser inte att 

de lär sig för att de ha så rolig, men jag ser ju det att jag försöker göra det lärandet så osynligt för dem som 

möjligt på så sätt att de har så roligt. (Jessika) 

 

Det är kanske då barnen lär sig mest när de är intresserade av något. Då tar vi det med en gång och inte vänta 

till kl.3 utan när de visar intresse då fångar man ögonblicket och då lär de sig bäst. Vi försöker fånga barnens 

intresse och barnen ser det också. (Annika) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) samt Alderson (2008) hävdar att barnen ska vara 

delaktiga för att aktivt kunna påverka sin egen situation och de vuxna i omgivningen måste ta 

deras agerande på allvar. Dewey (2009) påpekar att individen skapar kunskapen och bearbetar 

den i socialt samspel med andra barn och vuxna. Pedagogerna måste utgå ifrån barnens egna 

förutsättningar för lärandet och barnens intresse som ska bilda kärnan för verksamheten.  

Pedagoger anser att i leken lär sig barnen det sociala samspelet, hur man ska vara mot 

varandra, förhandla, och härma och försöka förstå vuxenvärlden och verkligheten. Därför 

försöker pedagoger låta barnen leka färdig. Varje avbrott förändrar lekens kvalité och 

innehåll. 

 

…när de kommer in från uteleken, vi har olika tid för barn som först kommer in och som sist kommer in så 

att man ska hinna få avsluta och bestämma att nu känner jag att jag är färdig med leken och nu kan jag gå in. 

(Julia) 
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Det är viktigt att vi inte avbryter barnens lek. Vi sitter vid en fruktstund, men de får gärna gå ifrån när de är 

färdiga. Och på storas sida får de ta en frukt när de vill och gå och fortsätta sin lek. (Linda) 

 

Den leken som de påbörjat blir lite annorlunda från och några barn som försvunnit från leken och leken 

förändras och då vill man följa med ut. (Julia) 

  

Detta stämmer med Johansson (2003) som hävdar att när pedagoger försöker att närma sig 

barnets perspektiv och låter barnet bestämma över sin situation så blir maktfrågan ömsesidig 

och ingen konflikt uppstår dem emellan. 

  

Pedagogers intresse och kunskap 

Pedagogerna har också påpekat vikten om fortbildning för verksamma pedagoger. Pedagogers 

allmänkunskap och specifika kunskap är avgörande för att kunna hitta tillvägagångssätt som 

passar till just det barnet.  

 

Om barn ska lära sig något då måste även vi ha intresse och kunskap om det området. Barn märker om vi är 

intresserade av området, då blir de ännu mera intresserade och lär sig…Det handlar ju om att vi visar 

tillåtande klimat till varandra i arbetslaget då sprider sig klimatet i barngruppen. (Annika) 

 

”Lyssnandets pedagogik” som vi gått har gjort att många barn är mer delaktiga. Så tror jag att utbildning 

spelar en stor roll också… jag kan se hos på annan personal att kanske man inte tyckte att barn ska vara lika 

delaktiga att kanske man ser på det på annat sätt att man har blivit utbildad ju… Så är det med utbildning 

som gör att man tvingas att tänka annorlunda. (Jessika) 

 

Detta stämmer med Pramling Samuelson och Sheridan (2003) som hävdar att barns lärande 

ökar när pedagoger använder ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt där mångsidigt 

lärande och upplevelser används som pedagogiskt innehåll. De beskriver vidare att 

kompetensutveckling höjer kvaliteten och ständigt förändras mot förskoleläroplanens mål. 

 

Individ anpassade arbetssätt 

Arbetssättet med individanpassad verksamhet är en förutsättning för barns lärande i ett 

demokratiskt samhälle där barn aktivt är delaktiga och medverkar till sitt lärande. Följande 

exempel visar hur pedagoger använder sin kreativitet och främjar barnens lärande. 
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… han har visat nyfikenhet och intresse på ett sätt genom att iaktta så mycket av vad de andra målar och så, 

tittat på dem så glatt på vad som pågått, då tänkte jag man kan kanske kombinera med det här med bilar och 

målning…vi satte papper på bordet och rullade vi bilen över färgen då blev bilen inte det mest intressanta 

utan då började han att känna på färgen och vågade eller… om han inte riktigt visste inte hur han ska förhålla 

sig till det. (Julia) 

 

Vi uppmuntrar jättemycket barn som tar för sig, men samtidigt de måste träna att lyssna på andra. Då 

fungerar turtagningsleken jättebra. Kims lek t.ex… De barn som har svårt att ta för sig,… man måste ha ett 

nära samarbete med föräldrarna…(Karin) 

 

… De här barnen är samtidigt en inspirations källa för de som inte riktigt vågar, att de får hjälp med att se, 

Aha, så får man göra… Se barnen som inte kan pratar som visar med gester och mimik, visar tvekan, får jag 

göra det eller inte,… där kan jag ge en liten knuff som jag pratade om tidigare. (Julia) 

 

Säljö (2000) beskriver att kunskap är något som människor använder i sina vardagliga 

handlingar genom att lösa problem och hantera kommunikativa och praktiska situationer. Det 

är kunskap som hjälper henne att se problem eller erfarenheter. Vygotskij (1934/1999) hävdar 

att lärares roll är att organisera en social miljö för lärande och inte mata in kunskap. En viktig 

fakta som Jonsdottir (2007) tar upp och påpekar är att 5 % av barnen i hennes undersökning 

inte känner någon tillhörighet eller samhörighet med någon kamrat. Hur pedagogerna kan ta 

tillvara barnens egenskaper, kunskaper och kompetenser och gå vidare från denna punkt blir 

en utmaning.   

 

Sammanfattning av resultat 

Resultaten i undersökningen visar hur pedagogerna resonerar kring betydelsen av barns 

delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskolans vardag. Jag har i min studie 

identifierat fyra kategorier: kommunikation, integritet som människovärde, miljö och kunskap 

samt försökt att belysa pedagogernas insikter i varje kategori. Första kategorin är 

kommunikation. Kommunikation har en central betydelse i det sociokulturella perspektivet, i 

synnerhet då pedagoger samspelar med barn och barn samspelar med varandra vilket också 

förändrar deras tankegångar. Andra kategorin är integritet som människovärde. Respekten för 

barnen förändrar pedagogernas förhållningssätt och miljön de vistas i, hur man samtalar med 

barn, hur man tolkar barnens handlingar och reflekterar till teorier. Därefter finna 

tillvägagångssätt för barnens intellektuella och sociala utveckling. Tredje kategorin är miljö. 

Miljöns betydelse tar en stor plats i det sociokulturella arbetssättet. Både den yttre och inre 

miljön avgör barnens delaktighet och inflytande i samspelet mellan barn och barn och mellan 
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barn och vuxna. Pedagogernas barnsyn och förhållningssätt påverkar både medvetet och 

omedvetet handlingar och omdömen i deras arbete. Pedagoger i studien uppmärksammade 

vad mångfald innebär genom att beskriva alla barns unika egenart och att varje barn bär med 

sig olika familjekulturer i förskolans arena. Från denna utgångspunkt försöker pedagogerna 

hitta individanpassade arbetssätt för barnens utveckling. Detsamma gäller också för vuxna i 

barnens miljö, i det fungerande arbetslaget eller i samarbetet med barnens föräldrar som är 

självklara beståndsdelar i barnens delaktighet och inflytande. Men just skillnader och unika 

egenarter kan bli orsak till både hinder och tillgång i det utvecklande och processorienterade 

arbetssättet. Fjärde kategorin är kunskap och det ovan nämnda individanpassade arbetssättet 

med barnens delaktighet och inflytande och medvetenhet om maktspel som bidrar till 

uppbyggnaden av kunskap. En av mina övergripande frågor visar hur pedagogerna hanterar 

den nya läroplanens mer ämnesorienterade krav där studieresultatet visar att svaret är relaterat 

till deras syn på lärandet. När pedagoger bemöter barn som medmänniskor och visar jämlikhet 

och respekt då blir barn delaktiga och inflytelserika i sitt lärande och sina handlingar såsom 

Vygotskij (1934/1999) hävdar i det sociokulturella perspektivet.  

 

I min undersökning av verksamma pedagoger talas om delaktighet som ett självklart begrepp. 

Det begreppet kommer från den processorienterade pedagogiken som bland annat Åberg 

(2005) fortbildar de verksamma pedagogerna med. Begreppet delaktighet som värdegrund 

användas först på läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) i samband med 

skolreformen. Pedagogers allmänkunskap, kunskap om barn och barns kunskapsskapande är 

också viktiga delar i processen. Mindre barngrupper, mera tid för planering och reflektion och 

pengar för material är också något som pedagoger anser är viktiga komponenter i barns 

delaktighet och inflytande. 

 

Diskussion 

I det här avsnittet ska jag diskutera studiens resultat med hjälp av teori och tidigare forskning 

som verktyg. Syftet i denna studie har varit att belysa hur pedagoger resonerar kring 

betydelsen av barns delaktighet och inflytande över sitt lärande i förskolans vardag. Studiens 

resultat synliggör några viktiga faktorer och de lyfts fram i det här avsnittet och därefter följer 

förslag till fortsatt forskning . 
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Pedagogers förhållningssätt 

Från resultatet kan jag fastställa att alla pedagoger i studien strävar efter att uppfylla 

läroplanens mål, Lpfö 98 att varje barns rättighet är att få uttrycka sina egna uppfattningar och 

göra val utifrån de egna förutsättningarna (Utbildningsdepartementet 1998/2010). Att barn 

ska vara delaktiga och inflytelserika över sitt lärande är alla pedagoger i studien eniga om. 

Men hur mycket de dagligen praktiserar detta i verkligheten verkar vara lite olika. De faktorer 

som styr deras arbete med barns delaktighet och inflytande var kommunikation, miljö, 

integritet som människovärde och kunskap som därmed påverkar pedagogernas arbetssätt. 

Vad som är gemensamt är pedagogernas förhållningssätt till barn, föräldrar, kollegor och till 

sin egen kunskap. Detta gör skillnad i barnens delaktighet och inflytande i förskolan.  

 

Resultatet visar att pedagoger på många olika sätt försöker att utgå ifrån barnens intresse även 

om det finns vissa begränsningar eller svårigheter. Därmed vävs olika begrepp och fenomen 

in i intresseområdet och utvecklar barnens vetenskapliga kunskaper. Arnér (2009) samt Arnér 

och Tellgren (2006) poängterar att det är pedagogernas förhållningssätt som avgör graden av 

både möjlighet och hinder för barnens delaktighet och inflytande över deras lärande i 

förskolan. Studiens pedagoger har inställningen att alla inte behöver göra samma sak 

samtidigt och därför har de inte samlingar och fruktstunder där barn måste avbryta sin lek för 

att sitta stilla och äta. Pedagogerna försöker att göra mjuka övergångar mellan olika aktiviteter 

i barnens egen takt och då har barnen möjlighet att känna om leken är färdig för att sedan gå 

över till en annan aktivitet. Pramling Samuelson och Sheridan (2003) hävdar att lärares 

förhållningssätt antingen inkluderar eller exkluderar barn. Hon betonar vidare vikten av att 

barn som behandlas med respekt blir mer delaktiga och jämlika. Den välreglerade makten 

som Tullgren (2004) hävdar är också viktigt att synliggöra och reflektera över i pedagogernas 

förhållningsätt om hur den används och vad de kan göra åt den i varje fall. 

 

Trots att läroplanen Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) uttalar vikten av 

värdegrunden från ena sidan och från andra sidan uttrycker vikten av ämneskunskap så har 

pedagogerna i studien försökt att kombinera uppdraget med bästa möjliga positiva 

förhållningssätt. Men detta blir ännu mer problematiskt i förskolans vardag med 

kombinationen av hur de använder kartläggning och olika bedömningsmaterial. Skolverkets 

rapporter (2004; 2008) varnar också för arbetssättet med fokuserad ämneskunskap. Det 

sociokulturella perspektivet är ännu viktigare nu då pedagogernas tänkande och arbetssätt 

fokuserar på barnens utveckling genom en meningsfull dialog och samspel. I den senaste 
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internationella trenden där förskolevärlden anammar skolans arbetssätt måste pedagoger på ett 

försiktigt sätt diskutera det individuellt fokuserade arbetssättet för att inte bedöma barnens 

prestationer utan att i stället fokusera på arbetssättet där pedagoger stimulerar och hjälper 

barnen i deras utveckling. Om arbetet utgår ifrån barnens nyfikenhet och intresse så kan 

barnens delaktighet och inflytande i stället bli instrument att mäta pedagogers arbetssätt samt 

även ett verktyg till barnens kunskapsmätning. Vygotskij (1934/1999) poängterar intresset 

och nyfikenheten som en central betydelse i lärandet för barnens förmåga att koncentrera sig 

och lär sig något nytt. Pedagogerna väcker på så vis barnens lust och intresse över sitt lärande 

även om de har en bit kvar till målet.  

 

Barns delaktighet, ett självklart begrepp 

I min undersökning, talar pedagogerna om barnens delaktighet som ett självklart begrepp, 

vilket väckt mitt intresse. Är det verkligen ett självklart begrepp? En del beskriver att de 

undviker att säga nej till barnens önskemål och försöker istället förstå utav utsagorna vilka 

barnens intentioner är. En del försöker lyfta fram barnens tankar och nyfikenhet och 

förbereder vägar för att utveckla deras intresse. En del visar på flexibilitet och vågar bortse 

från rutiner och regler som kan vara hinder för barnens delaktighet och inflytande. 

Pedagogerna har ett mer eller mindre tillåtande klimat för barnen att vara delaktiga i och att 

de får välja själva vad de ska göra och ha inflytande över i sin vardag vilket bekräftas av 

Skolverkets rapport (2008).  

 

Däremot försvåras pedagogernas möjligheter till att låta barn vara delaktiga och inflytelserika 

i verkligheten, särskilt i stressiga situationer då de oavsiktligt sätter mera regler för barnen. 

När pedagoger agerar på ett oreflekterat sätt och negligerar barnens önskan eller påstående, så 

verkar det som att pedagoger betraktar barn med avsaknad av känslor. Det är svårt att undvika 

de stressiga situationerna med stora barngrupper och begränsade antal pedagoger och resurser, 

brist på planeringstider och miljöer vilket stämmer med Davis (i Johansson 2003) och 

rapporten från Skolverket (2004). Det finns säkert en önskan från pedagogerna att uppnå 

läroplanens Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998/2010) mål och att de verkligen strävar 

efter barnens bästa, men samtidigt existerar det bristande miljöer, bristande förståelse i den 

egna livskulturen, och bristande insikt i barns livskultur och kunskapsbildning som skapar 

obalans i pedagogernas arbete (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Dessutom finns det 

krav att använda olika sorters kartläggning och bedömningsmaterial som förvirrar dem.  



 

 45 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) samt Johansson (2003) hävdar att pedagoger och 

forskare kan komma nära barns perspektiv när de försöker att förstå och se barnens tolkning 

av omvärlden. Begreppen barns delaktighet och inflytande betyder inte bara att barn deltar i 

någon aktivitet som pedagogerna förväntar sig. Utan pedagogerna måste enligt Johansson 

(2003), Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) själva erkänna sina begränsningar för att 

kunna föreställa sig barns perspektiv och att efter bästa förmåga kunna vara lyhörda för 

barnens utsagor, att kunna bemöta dem på ett respektfullt sätt och tillåta ett ömsesidigt 

samspel med vuxna och mellan barn. Samt synliggöra och reflektera över det maktspel som 

framträder i förskolans vardag och diskutera hur vi hanterar det (Tullgren, 2004; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005; Thornberg, 2006; Thornberg, 2008; Alderson, 2008).  

 

Dessutom måste pedagogerna ha tillit till barns ansvarsförmåga att klara av olika saker och 

beslutsfattningar med stöd och vägledning av kunniga vuxna, den proximala 

utvecklingszonen som Vygotskij uttrycker det (Alderson, 2008; Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003; Vygotskij, 1934/1999). Då först kan pedagoger reflektera över barnens 

verkliga delaktighet i förskolan som självklara begrepp. Pedagogerna ska inte blunda för de 

svårigheter och kunskapsbrister som existerar och som de tar för givet utan att fundera på om 

det är självklara begrepp. Åberg och Lenz Taguchi (2005) utmanar pedagogerna att förkasta 

sina för givet tagna fantasier och i stället använda barnens egna teorier och reflektioner. Då 

skapas tillsammans en meningsfull kunskap. Det är en nödvändighet i läraryrket att vara 

lyhörd och ständigt reflektera tillsammans med barnen, arbetskollegor och läroplanen Lpfö 98 

samt att utvärdera sitt förhållningssätt till barnen och verksamheten. När arbetslaget är 

fokuserat på barnstrategi och då förutsättningen för barnens delaktighet och inflytande ökar 

(Bergström & Holm, 2005). Det är nödvändighet att stanna och fundera över de begrepp, 

rutiner eller normer som vi tar för givet, detta för att skapa och omskapa mening i det 

demokratiska arbetet.  

 

Från resultatet tolkar jag ändå att pedagogerna är i en förändringsfas och strävar efter att 

uppnå läroplanens mål, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) med sin goda vilja 

och med stöd av kompetensutbildning. De skickliga pedagogerna vill verkligen försöka att 

lyfta barnens intresse och tolkar barnens uttryck och låter barnen vara delaktiga och få 

inflytande i olika situationer som stämmer med Pramling Samuelssons och Sheridans (2003) 

studier. Förutom detta måste pedagogerna ha ett fungerande arbetslag som kan stödja och 

inspirera varandra. Det behövs ständig fortbildning i fungerande arbetslag som då kan 
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uppmuntra och stödja varandras arbete med konstruktivt kritik. Nätverkssamarbetet med 

arbetskollegor behövs i en mer global mening särskilt vid enskilda pedagogers arbete med 

stora barngrupper och vid resurser som är så begränsade.  

Skolverkets rapport (2004) också tar upp kompetensutvecklingsbehovet som grupp. För barns 

delaktighet och inflytande i förskolan krävs uppmärksamhet från politiskt och socialt håll och 

fordras ständigt en framgångsrik ledning och bearbetning med form av planering, uppföljning, 

utvärdering och utveckling (Skolverket, 2004).  

 

 Integration som människovärde 

Alderson (2008) tar upp vikten av integration som respekt och betonar att barnet som känner 

att han/hon är respekterad då kan respektera andra och dessutom acceptera andras 

beslutsfattande jämlikt som sin egen. Detta är grundvillkor för att barn verkligen ska bli 

delaktiga och få inflytande i sin vardag. I första hand att barnet blir respekterat som 

medmänniska. När pedagoger bemöter barn som medmänniskor och visar jämlikhet och 

respekt då blir barn delaktiga och inflytelserika i sitt lärande och sina handlingar såsom 

Vygotskij (1934/1999) hävdar i det sociokulturella perspektivet. För att förverkliga detta 

behövs information och meningsfulla samtal med vuxna.  

 

I den här studien har det framkommit samarbetssvårighet med föräldrarna vilket inte är någon 

ovanlig problematik i förskolan och i skolan. Hur pedagogerna samarbetar med föräldrarna 

har en stor betydelse i utvecklingen av barnens samarbetsförmågor. Det är en utmaning för 

pedagogerna att lösa varje konflikt där respekten för barn och vuxnas åsikter skiljer sig med 

läroplanens Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) uppdrag som bakgrund. 

 

Pedagoger i studien har också tagit upp barnens ansvar och hur man bedömer barnens 

mognad. Barnens mognad bör inte pedagoger eller forskare bedöma efter ålder utan att visa 

hänsyn till barnens helhetssyn. Johansson (2003) hävdar att detta är relaterat till pedagogers 

barnsyn och bemötandet av barn som medmänniskor. Men det är fortfarande en kontroversiell 

fråga eftersom bedömningen innefattar både barnets och den vuxnas normer och kulturella 

bakgrund. Integritet som människovärde är relaterad till maktfrågan. Pedagoger behöver alltid 

reflektera till yrkesutövningens filosofiska grund för att väga barns perspektiv och normativa 

perspektiv (Johansson, 2003). Hon menar att pedagoger måste visa hänsyn till barnets 

perspektiv i första hand eftersom barnet står i en underordnad ställning, men samtidigt måste 
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bygga en förtroendefull relation med barnet. Kortsiktiga lösningar som att tvinga barnet, leder 

till ännu större svårigheter, men med att bygga förtroendefulla relationer bemästrar pedagogen 

barnets tillit och barnet kan förhandla och beslutsfatta på ett annat sätt i framtiden vilket 

Tullgren (2008) och Thornberg (2006) håller med. Detta är vad det sociokulturella 

perspektivet handlar om, att bygga relationer mellan pedagoger och barn, mellan barn och 

barn i ömsesidigt samspel och dialog.  

 

Det är viktigt för varje barn som samhällsmedborgare att förtjäna denna respekt som sin 

rättighet. Fel och brister i bedömningar ska inte läggas på enskilda barn, familjer, eller någon 

speciell kulturell bakgrund utan måste förläggas till samhällets värderingssyn. Samhället har 

skyldighet att beordra denna miljö för både barn och samhället som helhet. När människor 

ändrar värderingssyn på de underordnade medmänniskorna ”barnen” blir resultatet på långsikt 

ett bättre samhälle som värderar människans ömsesidiga intresse före plikt och normer.  

 

Alderson (2008) hävdar att barnen har förmågan att fatta svåra beslut även om livsviktiga 

bedömningar, om de får vettig information och meningsfulla samtal på ett respektfullt sätt. 

Bergström och Holm (2005) samt Elvstrand (2009) tar upp Harts (1992) delaktighets stege 

(Se figur 1, s. 18) och beskriver att den högsta delaktighetsgraden för barn och ungdom är när 

de initierar och genomgår en gemensam diskussion och tar beslut med vuxna. Dewey (2009) 

hävdar att utbildningen vilar på värdegrunden, och att samhällets och vetenskapens utveckling 

kräver en etisk reflektion, i och med förändring sker utveckling. Då kan barnen som kultur- 

och kunskapsskapare som Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) poängterar, utveckla den 

sociala arenan tillsammans med pedagoger som medhjälpare.  

 

Denna studie har beskrivit och belyst pedagogernas resonemang kring barns delaktighet och 

inflytande, vilket jag tycker är ett viktigt uppdrag. Det jag funderar på nu är på vilket sätt 

barns delaktighet faktiskt kan realiseras. Det borde vara ett intressant projekt att forska om i 

den etnografiska metoden, då med barns perspektiv i centrum. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Hur pedagoger erbjuder sin egen kompetens och dessutom drar nytta av någon annan resurs 

för att främja barns delaktighet och inflytande kan också vara ett intressant tema att forska 

om. Forskning om barns delaktighet och inflytande visar vikten av pedagogernas 
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förhållningssätt till barnsyn och kunskapsskapandet. Detta behövs ständigt för förbättringar i 

kunskapsskapande och i fungerande arbetslag som då kan uppmuntra och stödja varandras 

arbete samt ge konstruktivt kritik. Detta kan inte en enskild pedagog göra själv utan här 

behövs samarbetet med arbetskollegor inte bara i huset men också i mer global mening. Enligt 

mig har nu arbetslaget större betydelse än någonsin, särskilt vid enskilda pedagogers arbete 

med stora barngrupper och vid resurser som är så begränsade. Skolverkets rapporter (2004; 

2008) indikerar även att en kompetenshöjning i arbetslaget är nödvändig.  

 

Ett annat intressant forskningstema inom området är föräldrars syn på barnens delaktighet och 

inflytande i förskolan eftersom varje barn bär på olika kultur hemifrån. Från min forskning 

framkom också att föräldrar har olika förväntningar om barnens vistelse i förskolan, på den 

arena de kulturerna möts och ibland kolliderar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjufrågor (Intervjuguide) 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund?  

2. Hur kommer det sig att du började arbeta med barn? 

3. Kan du beskriva hur det är att arbeta på denna förskola? 

4. Kan du berätta om din syn på barn? 

5. Vad betyder barns delaktighet och inflytande för dig?  

6. Berätta din erfarenhet av delaktighet och inflytande?  

7. På vilka sätt din erfarenhet av delaktighet och inflytande påverkar ditt arbete? 

8. I vilka sammanhang tycker du att denna delaktighet bör tillämpas?  

9. Hur tänker Ni kring att nya läroplanens uppdrag påverkar barns delaktighet? 

10. Hur upplever du samlingen?  

11. Är det någon som bestämmer mer än någon annan under leken?  

12. Vad vill du att barnen ska lära sig?  

13. Finns det något som du tycker att läraren måste bestämma över?   

14. På vilka sätt påverkar den vuxnes roll som deltagare i barnens lek? 

15. På vilka sätt påverkar den kulturella bakgrunden barns delaktighet och inflytande? 

16. Vilka möjligheter ser du med barns delaktighet och inflytande?  

17. Vilka hinder finns med barns delaktighet och inflytande? 

18. Dokumenterar ni arbetet med delaktighet och inflytande?  

19. På vilka sätt delar du och dina kollegor åsikter när det gäller vad barn ska få 

delaktighet och inflytande över? 

20. Är du och föräldrarna eniga om vad barnen ska få delaktighet och inflytande över? 

Följd frågor: 

21. Hur menar du då? 

22. Hur kommer det sig att….? 

23. Kan du utveckla ditt svar lite mera? 

Avslutning: 

Har du några ytterligare kommentarer till det som vi har diskuterat eller om forskningen? 

 



 

Bilaga 2: Missivbrev 

 

Bästa pedagoger i förskolan!  

Mitt namn är Kumiko Törnlund och jag läser sista terminen på Lärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Under vårterminen 2011 ska jag göra mitt 

examensarbete i form av en uppsats. I fokus för uppsatsen står barns delaktighet och 

inflytande i förskolan. Syftet med uppsatsen är pedagogernas resonemang kring betydelsen av 

barns delaktighet och inflytande över lärandet i dagens förskola.  

Det innebär att jag ska genomföra en intervju med Er. Intervjun kommer att ta ca 45minuter 

och spelas in med diktafon. Studien utförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (www.vr.se). Ni får själva bestämma om Ni vill medverka i min studie eller inte. 

Om någon av Er deltagare skulle vilja avbryta Er medverkan under studiens gång har Ni 

naturligtvis rätt att göra så. Ert namn, liksom det som sägs under intervjuerna, kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att det endast är jag som kommer att känna till vem som 

sagt vad under intervjuerna och att det i den färdiga uppsatsen inte går att identifiera personer 

eller namn. Jag kommer att använda fingerade namn och insamlat intervjumaterial ska enbart 

användas till forskningen och förvaras i säkerhet samt kommer att förstöras efter studien så att 

ingen annan kan ta del av materialet.  

Om Ni har några frågor går det bra att kontakta mig, eller handledaren Universitetslektor 

Kristina Hellberg på nedanstående telefonnummer och E-postadresser.  

 

Kumiko Törnlund       Universitetslektor Kristina Hellberg 

Mobil: xxxxx Tel: xxxxx eller xxxxx 

 

e-post: xxxxx@student.liu.se  xxxxx@liu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Kumiko Törnlund 

Tack på förhand för Er medverkan!  
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