
Barns delaktighet och 
inflytande i en förskoleklass  
 
Att få göra sin röst hörd 

Emma Karlkvist och Sandra Collin 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  

Examensarbete 15 hp  

Examensämne Förskoledidaktik   

Självständigt arbete inom förskoledidaktik UDG31L (15 hp)  

Vårterminen 2012 

Handledare: Emilie Moberg  

English title: Children's participation and influence in a preschool 

class. To make the voice count.  



                                                                                                                                     
 

 

 

Barns delaktighet och inflytande i 

en förskoleklass  
 

Att få göra sin röst hörd  

 

Emma Karlkvist och Sandra Collin 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn i förskoleklassen ges möjligheter till delaktighet 

och inflytande. Fokus lades vid att ta reda på om det skiljde sig mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan utifrån vår tolkning av begreppen d.v.s. pedagogernas förhållningssätt samt vad de 

säger om delaktighet och inflytande jämfört med vad de faktiskt gör i den vardagliga verksamheten. 

Syftet var även att utmana begreppen delaktighet och inflytande då dessa oftast används synonymt i 

det svenska språket och inom förskoledidaktiken. Vi använde oss av kvalitativ forskningsmetod. Vi 

genomförde intervjuer med tillhörande stimulated recalls med tre pedagoger i förskoleklass för att få 

syn på formuleringsarenan. Vidare videoobserverade vi tre samlingar och tre planerade aktiviteter i en 

förskoleklass för att få tag på realiseringsarenan. Detta analyserades sedan utifrån centrala begrepp och 

ett postmodernt och konstruktionistiskt perspektiv på lärande, kunskap och barn.  I vårt resultat fann vi 

att pedagogerna gav uttryck för lite olika barnsyn och förhållningssätt. Vi kunde även se att två 

diskurser kunde göras gällande i denna förskoleklass. I vissa fall, och av vissa pedagoger, sågs barnen 

som kompetenta medkonstruktörer av den kultur de ingår i. I andra fall framkom en barnsyn som kan 

beskrivas som att vuxna vet vad som är bäst för barnen att veta och att det är pedagogens uppgift att 

förmedla dessa kunskaper. Under studiens gång fann vi att lyssnandets pedagogik och intagandet av 

barns perspektiv kan anses som viktiga faktorer för att barnen ska få bli delaktiga och kunna påverka 

sin vardag. Resultatet visade även att pedagogerna uttryckte en vision om att barnen skulle få vara 

delaktiga och få ha inflytande i alla situationer under dagen men att det i realiteten inte alltid blev så. 

Pedagogerna gav uttryck för att yttre faktorer såsom stora barngrupper, brist på personal och tidsbrist 

påverkade barnens möjlighetsvillkor för delaktighet och inflytande.  

Nyckelord: Barn, delaktighet, inflytande, pedagoger, förhållningssätt, barnsyn, 

subjektivitet, barns perspektiv.  
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Inledning 

Barns delaktighet och inflytande är två mångfacetterade begrepp. I läroplanerna, Lpfö98-2010 och 

Lgr11 samt FN: s barnkonvention och skollagen markeras barns rätt till inflytande och delaktighet. I 

Lpfö98-2010 står det bl.a.: ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

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

(Lpfö98–2010:14). Hur ser detta arbete ut i praktiken? Finns det någon skillnad i hur pedagogerna 

formulerar sig kring detta och hur de faktiskt gör? Detta har fångat vårt intresse. Vi anser att det är ett 

viktigt område att belysa i dagens demokratiska samhälle. Delaktighet och inflytande är två begrepp 

som lägger en fundamental grund för den demokrati vi idag lever i. Att få uppleva att man kan ha 

inflytande och att få känna att man är delaktig anser vi vara viktiga faktorer för att kunna förstå 

demokratins grunder och för att kunna bli en god samhällsmedborgare. Inom förskoledidaktiken blir 

detta område relevant då barnen bör få möjlighet att påverka sin egen utbildning.  

        Det finns framförallt tre anledningar till att vi valt att genomföra vår studie i förskoleklass. Den 

första är att vi upplever att denna institution tenderar att hamna i kläm såväl i styrdokumenten som i 

vår utbildning. Uppdraget för förskollärare som arbetar i förskoleklass är inte lika tydligt utskrivet som 

i läroplanen för förskolan. Genom vår utbildning får vi behörighet för att arbeta i förskoleklass trots att 

denna institution berörts mycket lite. Den andra anledningen är att en av oss har haft insikt i denna 

förskoleklass arbete under ett år och har kunnat se indikationer för att pedagogerna arbetar aktivt med 

delaktighet och inflytande vilket vi ansåg viktigt för vår studie då vi vill se exempel på hur detta arbete 

praktiskt kan se ut. Den tredje anledningen till att vi vill observera de äldre barnen är deras mer 

utvecklade verbala språk. Med hjälp av detta kan de tydligare uttrycka sina åsikter än de riktigt små 

barnen vilket vi anser passar bäst ihop med vårt valda fokus. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn i förskoleklassen ges möjligheter till delaktighet och 

inflytande. Vidare vill vi ta reda på om det skiljer sig mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan d.v.s. vad pedagogerna har för förhållningssätt samt vad de säger om delaktighet 

och inflytande jämfört med vad de faktiskt gör i den vardagliga verksamheten. Vi har även som syfte 

att utmana begreppen delaktighet och inflytande. Dessa begrepp används på svenska och inom 

förskoledidaktiken ofta nästan synonymt men vad står de egentligen för?  

Frågeställningar  

Vilka möjlighetsvillkor ges barnen till delaktighet och inflytande?  

Hur tolkas begreppen delaktighet och inflytande av pedagogerna i en förskoleklass?  

Vilken skillnad kan vi se mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan?  
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Bakgrund  

Tidigare forskning  

Inom området delaktighet och inflytande för barn i förskolan och förskoleklass har vi tagit del av flera 

olika artiklar och avhandlingar. Endast en del handlar explicit om just delaktighet och inflytande 

medan de resterande har element som har att göra med vårt valda forskningsområde. Vi har valt att 

leta efter artiklar som innehåller begrepp som är relevanta för vår undersökning. Begrepp som kan 

möjliggöra delaktighet och inflytande för barn, såsom förhållningssätt, diskurs och barns perspektiv. 

Nedan följer sammanfattningar av den litteratur och forskning inom området som vi valt att ta del av. 

        Sandberg och Erikssons (2008) artikel ställer sig frågan ifall barns delaktighet är på de vuxnas 

villkor. Artikeln är en del av en större studie som handlar om tidiga ingripanden i små barns liv i 

förskolan. Ifrån en tidigare studie i projektet fanns 568 förskolor att tillgå och 508 av dessa svarade på 

den sista frågan i enkäten, som var en öppen fråga; "Vad karaktäriserar ett deltagande barn i 

förskolan?". Förskollärarna i enkäterna menade att det som karaktäriserar ett deltagande barn är ett 

barn som kan göra sina egna val. Att kunna uttrycka sig verbalt var också en viktig del i att vara 

deltagande. Tre koncept för deltagande definierades; förmågan att påverka, känsla av samhörighet och 

framförandet under aktiviteter. I enkäterna framkom det också att förskollärarna är medvetna om att 

det finns både möjligheter och hinder i verksamheten för barnens deltagande såsom; arbetslagets 

storlek, barnens ålder och de informella strukturerna som personalen har i arbetslaget. Vi fann denna 

text relevant för oss då vi får ta del av andra förskollärares röster kring delaktighet och inflytande 

vilket kan vara intressant då man senare ska analysera intervjuerna och de stimulated recalls vi haft 

med våra tre utvalda pedagoger. 

        Johansson (2003) skriver i sin artikel om hur man närmar sig barns perspektiv, syftet är att 

problematisera innebörden i begreppet. Johansson (2003) har valt att se barns perspektiv utifrån ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, grundad av Merleau-Ponty. Det som menas med barns 

perspektiv är det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. 

Artikeln tar också upp tre olika synsätt på barn; "barn är medmänniskor", "vuxna vet bäst" samt " barn 

är irrationella". Johansson (2003) trycker också på det faktum att man aldrig kan inta ett barns 

perspektiv, endast närma sig det, då man aldrig helt kan inta en annan människas tankar och 

upplevelser. Vi fann begreppet väsentligt för vår studie då vi med våra observationer försökt se om 

pedagogerna i studien försöker närma sig detta.  

        Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003) har skrivit en artikel om delaktighet och inflytande. 

I denna text tar de upp många relevanta begrepp för vår studie, såsom barns perspektiv och den vuxnes 

förhållningssätt. Artikeln utgår från annan litteratur och andra studier gjorda i ämnet. De fastställer 

bland annat att det saknas verktyg för att kunna använda kunskap från dokumentation i verksamheten 

för att därigenom få med barns möjlighet att påverka genom att vara delaktig. De ställer sig även 

frågan om hur vuxna kan utveckla ett förhållningssätt där barnen har och känner att de har inflytande 

och är delaktiga. Även denna artikel fann vi relevant då den tar upp väsentliga begrepp tillexempel 

förhållningssätt, barns perspektiv, delaktighet och inflytande. 
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Centrala begrepp  

Vi har valt att definiera begreppen delaktighet och inflytande var för sig. Arnér (2009:14) skriver att 

detta begrepp ofta används synonymt i forskning och i vardagligt tal inom förskolan och skolans värld 

i Sverige. Anledningen till att vi delar upp begreppen är att vi anser att de står för lite olika saker.   

        Enligt Svenska akademins ordlista (2011:139) betyder begreppet delaktighet att ha del i/av något 

samt att vara inblandad. Arnér (2009:14) tolkar begreppet delaktighet som att få ta del av något som 

någon annan redan har bestämt. Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:79) framhäver att små barn 

blir delaktiga först då de vuxna lyssnar till barnen och låter dem bestämma men att det även handlar 

om att tolka barns agerande och ha tillit till deras förmåga. Vår tolkning är att begreppet delaktighet 

kan innebära att endast vara med vilket då blir att handla om olika aspekter av aktivitet eller passivitet. 

        Inflytande däremot tolkar vi som ett begrepp med en djupare innebörd. Vi menar i likhet med 

Arnér (2009:14) att inflytande handlar om att barnen aktivt får möjlighet att på ett påtagligt sätt 

påverka sin tillvaro. Lärarna måste på allvar ta hänsyn till barnens tankar, idéer, åsikter, erfarenheter 

och intressen när de planerar och genomför aktiviteter i verksamheten. När det kommer till att ge 

barnen reellt inflytande måste pedagogerna vara beredda att gå ifrån sin planering för att följa och inta 

barnens perspektiv. Detta går i linje med den definition som Svenska Akademins ordlista (2011:377) 

ger begreppet inflytande, nämligen möjligheten att påverka. 

        Barns perspektiv handlar om det som visar sig för barnet, deras önskningar, vilja och 

upplevelser. Detta visar sig genom bland annat barnens kroppsspråk, tonfall och språkliga uttryck 

(Johansson, 2003:46). Man kan aldrig helt till fullo inta ett barns perspektiv men man kan föreställa 

sig och försöka närma sig barnens kultur och tankar (Johansson, 2003:44). Hur man möter och närmar 

sig ett barns perspektiv har att göra med vilken barnsyn den vuxne har. Innehar pedagoger tillexempel 

en barnsyn som Johansson (2003:48) beskriver som «barn är medmänniskor» så befinner man sig på 

en nivå där man är villig att möta barnen på deras villkor. 

        I och med en poststrukturell subjektssyn betonas en barnsyn där barn inte är på ett speciellt sätt 

eller har fasta egenskaper. Istället menar man att de blir olika i olika situationer. Barnet blir till i varje 

ny situation utifrån den miljö och det sammanhang som det befinner sig i. Ett barn kan enligt detta 

synsätt vara stökig i en situation men i en annan vara fullt koncentrerad. Därmed kan barnet 

tillexempel inte kategoriseras in i facket ”stökigt barn”. Barnen handlar inom de föreställningsvärldar 

och handlingsmönster som de möter och lär sig att använda. Genom rådande diskurser, föreställningar 

och det sätt ett samhälle talar om barn konstitueras barnen också av andra (Nordin-Hultman, 

2004:168). Detta kallas enligt Nordin-Hultman (2004:168) att barnen positionerar sig eller 

positioneras. Utifrån de möjlighetsvillkor som miljön och kontexten ger positionerar sig barnet 

(Nordin-Hultman, 2004:176).  

        Begreppet subjektivitet handlar om erfarenheten av att vara en person som blir till i förhållande 

till de rådande diskurserna och situationer som subjektet möter. I en poststrukturell diskurs 

konstitueras eller konstituerar sig individen genom görandet. Subjektet är i ständig förändring och 

rörelse. Barnets känsla av själv skapas i förhållande till de aktiviteter, material och relationer det 

möter. Barn förstår sig själva, handlar och talar utifrån de möjligheter, eller brist på möjligheter, som 

de uppfattar finns i den aktuella situationen. På detta sätt är barns subjektsskapande något som pågår 

hela tiden d.v.s. att barnet ”uppstår” i varje ny situation (Nordin-Hultman, 2004:167ff). Nordin-

Hultman (2004:176) lyfter fram begreppet multipla identiteter som innebär att vi människor, vuxen 

som barn, har många olika sätt att vara på.  

        Begreppet makt har definierats av många teoretiker, kanske mest känd är Foucault och hans syn 

på makt. Vi har valt att se på makt såsom det beskrivs i Åbergs och Lenz Taguchis bok "Lyssnandets 
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pedagogik" (2005). Makt är något som alla vuxna måste inse att de besitter över barngruppen. Till 

syvende och sist så är det nästan alltid de vuxna som tar besluten även när barnens tankar lyfts upp är 

det trots allt den vuxne som valt vem och vad som ska lyftas (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:67). Även 

Johannesen och Sandvik (2009:44) skriver om makt och menar att vi vuxna alltid är i maktposition 

gentemot barnen och att vi vuxna måste våga släppa taget. Författarna menar även de att man som 

vuxen måste utveckla ett sätt att vara som inte innebär att härska över barnet, utan att mötas i 

vardagen. 

        Diskurser styr oss i hur vi tänker och talar kring olika områden. Vi har föreställningar om hur 

saker och ting fungerar och diskurserna "håller våra föreställningar levande" (Johannesen & Sandvik, 

2008:14; Nordin-Hultman, 2008:39ff). Johannesen och Sandvik (2008:15;26f) framhäver att 

diskurserna kan påverka vilka möjligheter och vilket utrymme barnen kan få när det gäller delaktighet. 

Författarna vill understryka att en diskurs aldrig råder ensam och att en diskurs inte innehåller hela 

sanningen. Det viktiga är att lyfta upp diskurserna till en medveten nivå och utmana dem.  Diskurser är 

konstant föränderliga då de produceras och reproduceras av människor då de kommunicerar med 

andra. Diskurserna tar sig uttryck i pedagogernas handlande och tankar om vad som anses normalt och 

avvikande i barngruppen (Nordin-Hultman, 2008:40f).  

        Formulerings- och realiseringsarenan handlar precis som det låter om hur man talar om ting, 

formulerar sig kring tankar, och sedan hur det faktiskt ser ut i praktiken, där det är menat att tankarna 

ska realiseras. Formuleringsarenan handlar ursprungligen om de beslut som tas på politisk nivå, det 

man talar om och bestämmer, är det som faller in under kategorin formuleringsarena. Många forskare 

menar idag att de beslut som fattas här har kommit att bli allt för abstrakta. Tolkningsutrymmet kring 

besluten måste vara breda så att fler kan ta dem till sig. De beslut som tagits på högre nivå ska sedan 

förverkligas i verksamheterna. Hur pass framgångsrikt det blir när man realiserar besluten brukar 

baseras på hur pass rationella dessa beslut varit. Ett problem kan vara att beslutsfattarna inte har en 

inblick i hur det ser ut i verksamheterna och inte kan sätta sig in i hur man ska kunna realisera besluten 

de tagit. Faktorer såsom de berördas attityder är något som kan påverka beslutets utfall (Lindensjö & 

Lundgren, 2006:173ff; Linde, 2000:56). Vi har valt att använda dessa två begrepp i vår studie, dock 

har vi istället för att se på vad som sker politiskt och sedan ner i verksamheten valt att fokusera på 

pedagogerna i förskoleklassen. Vi tänker oss att det som pedagogerna talar om i intervjuerna och 

tillhörande stimulated recall är formuleringsarenan. Sedan har vi genom tre dagars videoobservationer 

sökt ta reda på realiseringsarenan. Halvars-Franzén (2010:83) skriver om dessa begrepp och menar på 

att det finns en risk att det uppstår en klyfta mellan formulerings- och realiseringsarenan. Med andra 

ord att det man säger inte efterlevs i praktiken. Då man tillexempel håller en intervju så ges en 

försvagad bild av det man talar om, genom att sedan observera informanten kan man vidare få reda på 

om det som talats om överensstämmer med det som sker i praktiken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:56).    

Litteraturgenomgång 

Inför denna uppsats gick vi igenom litteratur vi haft under utbildningen i jakt på texter som berörde 

vårt valda område för studien. För att få litteratur utöver den vi redan hade sökte vi på internet, där 

sökorden huvudsakligen bestod av "delaktighet" och "inflytande". Vi gjorde ett urval bland all text och 

nedan följer sammanfattningar av den utvalda litteraturen: 

        Carlstein och Enberg (2011) har skrivit en kandidatuppsats med fokus på barns inflytande 

utifrån pedagogernas tolkningar. I uppsatsen har författarna använt sig av delar av den litteratur som vi 

även tänkt använda oss av vilket gav oss försäkran att vi var inne på rätt spår när det kom till val av 
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litteratur. I författarnas förslag på vidare forskning belyser de att det hade varit intressant att göra en 

jämförelse mellan det pedagogerna uttryckte i intervjuerna med det observerade materialet. Detta blev 

ingången till vår studie.  

        Åberg och Lenz Taguchi (2005) har tillsammans skrivit en bok som handlar om ett 

förändringsarbete med fokus på att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Åberg är en 

pedagog som arbetat i 20 år och som genom att möta ett nytt arbetsätt förändrar sitt förhållningsätt, sin 

kunskapssyn och barnsyn. Lenz Taguchi har bjudits in som gästförfattare till boken för att ge den ett 

teoretiskt perspektiv. För oss har boken varit till hjälp genom att den belyser det praktiska arbetet 

kring områdena delaktighet och inflytande. Vidare berör boken områden som lyssnandets pedagogik, 

makt, ansvar, demokrati och syftet med samlingar, vilket vi finner relevant för vår studie.  

        Arnér (2009) är en annan författare som i sitt utvecklingsarbete har haft liknande fokus som oss i 

vår studie. Boken bygger på ett utvecklingsarbete som författaren genomfört tillsammans med flera 

lärare där frågor kring makt, respekt, förhållningssätt, demokrati och delaktighet och inflytande har 

diskuterats. Fokus har legat på att undersöka hur arbetet med att ge barnen reellt inflytande ser ut i 

praktiken samt att utmana lärarnas för givet tagna perspektiv. Därför har vi haft stor användning av att 

läsa hennes tankar och upptäckter. Boken bygger på sekvenser tagna från den pedagogiska 

verksamhetens vardag där barns inflytande ibland hamnar i skymundan för de vuxnas regler och 

uppmärksamhet. Arnér (2009) ställer sig frågande till om barn verkligen får reellt inflytande över sin 

vardag i förskolan och i förskoleklassen.  

        Johannesen och Sandvik (2009) har skrivit en bok som är en sammanställning av tankar kring 

barns delaktighet och inflytande. Författarna jämför den norska och den svenska läroplanen med några 

olika ämnen, tillexempel rådande diskurser, tvivlens och tystnadens/stillhetens mellanrum samt 

lyssnandets pedagogik. Även de diskuterar begreppen delaktighet och inflytande och hur detta område 

kan praktiseras. Vidare belyser författarna att det är svårt att ge en klar definition till begreppen 

delaktighet och inflytande samt att det praktiska arbetet med detta är öppet för olika tolkningar. Detta 

har även varit vår utgångspunkt när vi startade upp vårt arbete. Vårt intresse låg vid att få syn på 

pedagogernas tolkningar av begreppen samt hur de praktiserades i den vardagliga verksamheten. 

Boken har varit till står hjälp för oss i vår studie då den tar upp flera av de begrepp som vi funnit 

centrala såsom makt, lyssnande, positionering m.fl.  

        Nordin-Hultman (2004) har skrivit en avhandling om barns subjektsskapande och den 

pedagogiska miljön. Avhandlingen utgår från sex observerade situationer där tre barn blir på olika sätt. 

Författaren ställer sig frågan hur är de här barnen egentligen? Fokus hamnar på hur vi vuxna förstår 

dessa barn och vad konsekvenserna av detta tolkande blir. Genom att inta ett postmodernt synsätt 

öppnar Nordin-Hultman (2004) upp för diskussion kring den barn- och kunskapssyn som genomsyrat 

förskolan och skolans värld under lång tid. Avhandlingen har bidragit med flera centrala begrepp till 

vår studie samt även val av teoretiskt perspektiv.  

        En annan bok som varit till stor nytta för oss i vår framskrivning av valt teoretiskt perspektiv och 

den barnsyn som vi antagit är Dahlberg, Moss och Pence (2001). De problematiserar och diskuterar 

kring kvalitet inom förskolans värld. Författarna antar ett postmodernt tänkande och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att lyfta en annan syn på barn, kunskap och lärande än den som 

varit rådande i det modernistiska projektet.   

        Halvars-Franzén (2010) har skrivit en doktorsavhandling med fokus på barns etiska möten i 

förskola och förskoleklass. Författaren belyser frågan kring barns etiska tillblivelse som en relationell 

process som pågår hela livet. Med stöd i Levinas teorier om den Andre skriver hon fram hur de etiska 

mötena i förskola och skola kan se ut. Avhandlingen bygger på en studie där författaren observerat 

med och utan kamera i två förskoleklassers vardag. För oss har avhandlingen dels varit till hjälp vid 
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val och genomförande av metod då även vi valde att videoobservera och genomföra stimulated recalls. 

Vidare har avhandlingens resultat belyst frågor som vi funnit relevanta för vår studie likt 

möjlighetsvillkor, formulerings- och realiseringsarenan och lyssnandets pedagogik.  

        Då vi valt att utföra vår undersökning i en förskoleklass har vi tagit del av Lgr11. Med tanke på 

att förskoleklassen ska vara en övergång från förskolan till skolan valde vi även att fördjupa oss i 

Lpfö98 reviderad 2010. Vi fann även att förskolans läroplan i större utsträckning tar upp de begrepp 

vi valt att fokusera på i uppsatsen. Vi har även använt oss av FN:s barnkonvention (Hammarberg, 

2006) och Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan (2005) då dessa varit mycket relevanta 

för vår studie.  

Vad säger styrdokumenten? 

Vi har valt att ta fasta i både läroplanen för grundskolan, Lgr11, där förskoleklassen ingår och 

förskolans läroplan Lpfö98-2010. Detta för att den politiska grundtanken var att förskoleklassen skulle 

fungera som en bro mellan förskolepedagogiken och skolans pedagogik så att förskolepedagogiken 

fick större genomslag i skolans värld (Skolverket, 2011a). En anledning till att den förskoleklass som 

vi valt att utföra vår studie i använder sig av förskolepedagogiken kan vara att flera av pedagogerna är 

utbildade förskollärare. Skolverket har utarbetat ett diskussionsmaterial för de lärare som arbetar i 

förskoleklass. Detta är tänkt till att vara en hjälp för att sätta sig in i den nya läroplanen samt 

skollagen. I detta diskussionsmaterial belyses även förskolans reviderade läroplan och att det finns ett 

värde för lärarna i förskoleklass att även vara inläst på denna. Detta dels för att kunna göra jämförelser 

mellan läroplanerna men även för att kunna kombinera förskolans och grundskolans arbetsätt och 

metodik (Skolverket, 2011b:2).  

        I förskolans läroplan, Lpfö98-2010, framhävs barnens rätt till inflytande och delaktighet samt 

deltagande i ett demokratiskt samhälle inom flera områden och rubriker. Barns förståelse för vad 

demokrati är grundläggs i förskolan. För att barnen ska kunna tillägna sig dessa kunskaper krävs att de 

får reellt inflytande över arbetssätt och verksamhetens planering samt att de få vara delaktiga i beslut 

som rör dem. Då barn främst lär sig genom konkreta upplevelser måste barnen få möjlighet att bilda 

sig egna uppfattningar och göra val så att tilltron på den egna förmågan grundläggs och växer. 

Verksamheten ska utgå från barnens intressen, behov, åsikter och erfarenhetsvärld. För att det ska bli 

möjligt att få syn på detta är pedagogerna ålagda att kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera, 

analysera och utveckla barns delaktighet och inflytande. Barnen ska enligt läroplanen ha möjligheten 

att påverka sin situation och deras frågor, perspektiv och idéer ska tas tillvara. Varje barn ska vidare få 

utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter samt att ställa frågor. Med detta följer även 

förmågan att kunna ta ansvar för sina handlingar . Läroplanen belyser även hur vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse för de rättigheter och skyldigheter som är gällande i ett demokratiskt 

samhälle. Därför är de vuxna viktiga förebilder (Lpfö98-2010:4ff). 

        En intressant jämförelse mellan läroplanerna är att rubriken i förskolans läroplan där störst fokus 

läggs på delaktighet och inflytande heter just ”barns inflytande” medan samma område i grundskolans 

läroplan har rubriksättningen ”elevernas ansvar och inflytande”.  Detta är en skillnad som man sedan 

kan märka i texten. Grundskolans läroplan lägger större fokus på elevens personliga ansvar för sin 

inlärning vilket ska avvägas elevens ålder. Skolan har krav på sig att informera om mål, innehåll och 

arbetsformer så att elevens förutsättning för inflytande och påverkan ökar. Elever ska göras aktiva i 

planering och utvärdering av den dagliga verksamheten samt hållas informerade i frågor som berör 

dem. Arbetet i skolan ska följa de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig och detta ska gälla alla elever. Läraren ska låta eleverna få pröva olika arbetsformer och ge 
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dem reellt inflytande som ska öka med barnets stigande ålder och mognad. Allt för att förbereda 

eleverna inför vad det innebär att vara del av ett demokratiskt samhälle (Lgr11:8;15). 

        Skollagens kapitel fyra ”kvalitet och inflytande” § 9 belyser barns rätt till inflytande över 

utbildningen samt rätten att bli informerade kring frågor som berör dem. Detta ska formas och 

anpassas efter barnens ålder och mognad. Lagen säger att barns rätt till inflytande ska stödjas och 

underlättas samt att barnen ska göras aktiva i vidareutvecklingen av utbildningen.  

        Sverige undertecknade FN:s barnkonvention, konventionen om barnets rättigheter, den 2 

september 1990. Artikel 12 i barnkonventionen framhäver att barns åsikter är viktiga och att alla barn 

har rätt att göra sin röst hörd. Inte endast ska barnet fritt få uttrycka sina åsikter utan dessa ska även 

tillmätas betydelse. Barnet har rätt att få påverka sin situation och göras delaktig i beslut och frågor 

som berör denne (Hammarberg, 2006:12f;38). 

        Skolverket har utarbetat en text som heter Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan. 

Denna text är tänkt som stöd för kvalitetsarbetet i förskolan. Utifrån vad vi kan se så är arbetsätten i 

förskolan och vår valda förskoleklass liknande. Därför borde denna text kunna göras gällande även för 

förskoleklassens arbete. I texten finns en rubrik om barns delaktighet och inflytande. Här belyser 

författaren att personalen bör utarbeta former för hur barnen ska få möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter och tankar. De bör även uppmuntra och stödja barns delaktighet och inflytande. Vidare 

framhävs vikten av att pedagogerna intar lyssnandets pedagogik samt försöker närma sig barns 

perspektiv. De vuxnas förhållningssätt är avgörande för vilka möjligheter som ges barnen. Ett lyhört 

förhållningssätt där barnen visas respekt och förtroende för sina tankar, åsikter och idéer förespråkas. 

Krav ställs på kontinuerlig dokumentation och observation för att få syn på barngruppens intentioner 

och intressen. Om barngrupperna är för stora kan det utgöra ett hinder för barns delaktighet och 

inflytande (Skolverket, 2005:31f).        

Teoretiskt perspektiv 

Större delen av litteraturen i tidigare forskning, litteraturgenomgången samt de centrala begreppen 

kommer bli våra analysverktyg senare i arbetet. Detta då bakgrunden till studien funnits med oss under 

arbetets gång och gett stöd till hur vi kunnat tolka vårt resultat samt då den mesta av litteraturen ligger 

nära vårt valda fokus.  

Det postmoderna tänkandet och det 
konstruktionistiska perspektivet  

Vi har valt att ta vår utgångspunkt i det postmoderna tänkandet och det konstruktionistiska 

perspektivet. Dahlberg et al. (2001:76ff) framhäver att detta perspektiv öppnar upp för en annan 

barnsyn än den som varit gällande inom förskolans och skolans värld historiskt. Barn ses som 

fullvärdiga medlemmar av samhället med intressen och tankar som kanske inte alltid sammanfaller 

med de vuxnas. Barn har en egen röst som bör tas på allvar och lyssnas på. Inom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ses barn som kompetenta aktiva medkonstruktörer av kunskap, sin 

egen identitet och de kulturer som de tillhör. Det sätt vi väljer att se på barnen påverkar vilka 

möjlighetsvillkor de får för delaktighet och inflytande. I och med denna barnsyn kan chanserna att 
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barnen blir delaktiga och få reellt inflytande öka. Dahlberg et al. (2001:77) menar att barnen i och med 

detta synsätt blir till sociala subjekt. 

        Nordin-Hultman (2004:44ff) beskriver den postmoderna/konstruktionistiska kunskapssynen. 

Världen vi lever i är vår verklighet, så som vi uppfattar den. Den är inte färdigkategoriserad med en 

underliggande ordning och sanning för människan att finna. Kulturen, kontexten och sammanhanget är 

avgörande för hur ett fenomen kan förstås. Det är vi människor som konstruerar verkligheten genom 

de rådande diskurserna som styr vårt sätt att tala och tänka kring olika saker. Genom språket skapar vi 

ord och begrepp samt ger dem innebörder som blir till vår verklighet. Dahlberg et al. (2001:35) belyser 

att det postmodernistiska projektet välkomnar subjektivitet, ovisshet och komplexitet. Nordin-Hultman 

(2004:44ff) framhäver att det postmoderna synsättet ifrågasätter det moderna tänkandet och bilden av 

det universella barnet. Det modernistiska synsättet skapade bilden av ”originalbarnet” d.v.s. att det 

även fanns ett barn ”därute” att upptäcka. Postmodernismen har istället synen att vad som uppfattas 

som normalt eller avvikande, när det gäller barns utveckling och sätt att vara, är avhängigt den kultur, 

tid och plats som barnet tillhör. Inom modernismen anses världen vara uppbyggd enligt regelbundna 

mönster där det finns en underliggande ordning som gör att allt som verkar oberäkneligt kan 

systematiseras, klassificeras och kategoriseras. Centralt inom modernismen är även tanken att allt hela 

tiden förbättras. Under andra hälften av 1900-talet, efter världskrig, miljöförändringar och nya 

sjukdomar, började den moderna världsbilden att ifrågasättas. Utvecklades verkligen världen hela 

tiden mot det bättre? På så sätt kom den postmoderna kunskapssynen att utvecklas (Nordin-Hultman, 

2004:33ff). 

        Nordin-Hultman (2004:30;39) lyfter fram att inom denna kunskapssyn ses lärande som något som 

sker i en specifik kontext och i ett sammanhang. Kunskap innebär vidare inom detta perspektiv att veta 

något är desamma som att ge och skapa betydelser. Världen är inte färdigkategoriserad utan vi 

människor konstruerar den hela tiden i allt vi gör. Därför är det postmoderna perspektivet 

konstruktionistiskt menar Nordin-Hultman (2004:39f).  

        I det postmoderna synsättet blir det viktigt med vilken teori, vilka glasögon, vi ser på barnen. 

Beroende på teori får vi syn på olika saker och ”sanningen” om barnet blir olika (Nordin-Hultman, 

2004:44ff). 

Metod  

Val av metod 

Då syftet är att studera barns delaktighet och inflytande samt se på skillnader mellan formulerings- och 

realiseringsarenan valde vi att göra en kvalitativ studie. Dalen (2007:11f) belyser att den kvalitativa 

forskningen strävar efter att nå förståelse kring fenomen som berör personers sociala verksamhet samt 

hur dessa personer upplever sin livsvärld. Då förskoleklassen kan antas vara en social arena där många 

olika personer möts kan denna forskningsansats göras gällande.  

        Svensson och Ahrne (2011:21) belyser de aktiva val som forskaren till en studie gör för att finna 

svar på de frågor som intresserar denne. Ett sätt att förtydliga hur dessa val påverkar det man kommer 

att se är att se insamlandet av data snarare som produktion av data i den meningen att det inte är en 

sann bild av verkligheten som visar sig i materialet utan en bild eller en tolkning utifrån det specifika 

perspektiv som forskaren intagit. De frågor forskaren har utformat i en intervju ger tillexempel 
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informanten möjligheten att svara på ett visst sätt medan andra utestängs. I en observationssituation 

påverkar även forskaren det som sker endast genom sin närvaro.  Detta är aspekter som vi har tagit till 

oss och haft i vårt medvetande under vårt arbete.  

        För att göra det möjligt att få syn på skillnaden mellan pedagogernas förhållningssätt samt det 

pedagogerna uttrycker på formuleringsarenan och det de faktiskt gör tillsammans med barnen valde vi 

tre kompletterande metoder. Videoobservationer med stimulated recall och intervju.  

        Vi valde att dels utföra videoobservationer av tre samlingar och tre planerade aktiviteter i 

förskoleklassen för att få syn på exempel från realiseringsarenan. Anledningen till valet av samlingar 

och planerade aktiviteter var att vi ansåg att dessa situationer skulle vara lättare för oss att observera då 

barnen och pedagogerna är tillsammans i ständig interaktion under dessa stunder. Enligt oss bör 

delaktighet och inflytande vara något som genomsyrar hela den vardagliga verksamheten både i 

förskola och i förskoleklass. Då det var omöjligt att inom tidsramen observera alla situationer gjordes 

ett urval där vi trodde oss ha störst chans att få syn på fenomenet. Användandet av en liten handhållen 

kamera gjorde att våra ansikten syntes och vi kunde ha ögonkontakt med barnen vilket underlättade för 

kontrollen av att inget barn visade tecken på att känna sig obekväm. Detta medförde även att kameran 

inte fick en lika central position då den kunde hållas i filmarens knä. Fördelen med att använda 

videofilm som metod var möjligheten att kunna återgå till det insamlade materialet flera gånger och få 

syn på och diskutera kring händelser och kommentarer som vi annars hade missat. Ytterligare en 

fördel var att det gav möjligheten att lyfta tillbaka utvalda sekvenser av det vi filmat till pedagogerna 

för att höja materialet till ännu en analysnivå. En nackdel som Sverrisson (2011:179) tar upp gällande 

videoupptagningar är att det kan anses vara en resurskrävande metod som kräver kunskap om 

tekniken. Detta upplevdes dock inte då vi kände oss bekväma med kamerans teknik och fördelar.  

        För att få fatt i formuleringsarenan och pedagogernas perspektiv använde vi oss av stimulated 

recall. Halvars-Franzén (2010:66f) använder sig av denna metod i sin avhandling. Det är en metod för 

återkoppling där pedagogerna med hjälp av stimuli, tillexempel som i vårt fall av en videosekvens, blir 

påminda om en situation där de själva deltagit eller känner igen. Pedagogerna får se utvalda delar av 

det insamlade materialet så att de ur etisk synpunkt får ta del av forskningsprocessen. Detta är även ett 

sätt för forskarna att få ta del av pedagogernas reflektioner kring det filmade materialet. Då vi var 

intresserade av pedagogernas tankar och upplevelser var för sig för att få tag på deras genuina synsätt 

och inte den tillrättalagda formuleringen valde vi att till skillnad från Halvars-Franzén (2010:66f) föra 

dessa samtal med varje pedagog individuellt.  

        Dalen (2007:10) skriver att intervju kan användas som en hjälpmetod för att komplettera annat 

insamlat material. Då vi ansåg det viktigt för studien att få syn på pedagogens synsätt och tankar 

gjordes valet att ha några kvalitativa intervjufrågor som komplement till videoobservationerna och 

återkopplingen i from av stimulated recall. Intervjuerna bestod av en förarbetad semistrukturerad 

intervjuguide
1
 d.v.s. frågor kring det specifika ämnet. Frågorna var öppna och gav pedagogen 

möjlighet att beskriva och berätta utifrån sina synpunkter. Detta menar Dalen (2007:32) är exempel på 

bra intervjufrågor som kan bidra till ett rikt insamlat material. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011:36f;56) belyser att intervjuer inte ger någon direkt avbild av verkligheten men att metoden kan 

ge viktiga insikter om hur en person tänker och ser på en specifik social företeelse. I det postmoderna 

synsättet blir det av vikt att vara medveten om den sociala konstruktionen av verkligheten samt att 

personen som intervjuas är styrd av den rådande diskursen och den sociala kontexten. En svaghet med 

intervju som metod kan vara att den ger en begränsad bild av fenomenet men om man kompletterar 

metoden med tillexempel observationer kan tillförlitligheten öka.  

                                                   
1 Se bilaga 1 
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        I en etnografisk studie ligger fokus på att komma nära andras perspektiv på deras tillvaro. Ett sätt 

att göra detta på är enligt Lalander (2011:83f) att vara ute på fältet och att använda intervju och 

observation som kompletterande metoder. Vissa situationer som observerades blev otillgängliga att 

videofilma bl.a. då barnen och pedagogerna var för utspridda i rummet samt att sekvenserna hade 

blivit alldeles för långa. Istället genomfördes passiva observationer där det fördes anteckningar för 

hand. Under dessa situationer delade vi ibland på oss i olika rum för att få tillgång till en bredare bild 

av vad som skedde.  

        En viktig del inom den etnografiska forskningen är att få tillträde till fältet och att ha en god 

fältkontakt som kan agera dörröppnare (Lalander, 2011:91ff). Genom att en av oss haft kontakt med 

den valda förskoleklassen och känner en av pedagogerna blev tillträdet till fältet naturligt. Pedagogen 

fick bli vår dörröppnare och då en av oss varit på skolan flera gånger har hon hunnit bygga upp trygga 

relationer med både pedagogerna och barnen vilket underlättade våra besök. Det är viktigt att som 

Lalander (2011:103) framhäver vara medveten om att man som forskare påverkar fältet mer än man 

själv tror. Därför menar han att det är viktigt att föra olika typer av observationsanteckningar som 

berör dels det vi ser, hur vår närvaro upplevs och hur vi kände oss. Detta tog vi fasta på.  

        För att skydda vårt insamlande av data och inte riskera extra påverkan från pedagogerna 

tillfrågades de om det var godtagbart att inte delges vårt direkta fokus förrän efter 

videoobservationerna. Detta tyckte alla pedagoger var rimligt. Ett annat medvetet val var att inte mejla 

ut frågorna i intervjuguiden i förväg trots att detta ibland kan vara att föredra. Anledningen var att vi 

ville komma så nära pedagogernas egna åsikter, tankar och synpunkter som möjligt och inte få 

tillrättalagda svar.  

Trovärdighet  

Svensson och Ahrne (2011:27f) belyser vikten av trovärdighet för en studie. Detta gör författarna med 

hjälp av tre begrepp, transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Transparens handlar om 

vikten av att forskarna skriver fram hela forskningsprocessen så att arbetet kan kritiskt granskas och 

diskuteras av läsaren samt att forskarna själva för en kritisk anblick på sitt eget arbete. Detta anser vi 

genomförts genom lyftandet av styrkor och svagheter med våra val av metoder samt genom att kritiskt 

diskutera vår egen påverkan av resultatet.  

        Triangulering härstammar från en navigeringsmetod för tillexempel sjöfart. Inom kvalitativ 

forskning kan det innebära att man kombinerar flera olika metoder för att komma närmre den sanna 

beskrivningen av fenomenet och därav öka trovärdigheten för studien. Vidare kan det innebära att man 

tar fasta i teoretiska perspektiv och tidigare forskning för att jämföra resultat med varandra (Svensson 

& Ahrne, 2011:27f). Genom användandet av såväl videoobservationer, observationer, intervjuer och 

stimulated recalls samt inläsningen av tidigare forskning om fenomenet intogs ett specifikt teoretiskt 

perspektiv. Detta för att studera det valda fenomenet vilket kan tolkas ha ökat trovärdigheten av vår 

studie.  

        Den tredje och viktiga delen för trovärdigheten av en studie menar Svensson och Ahrne 

(2011:28) är återkoppling till fältet. Vi återkopplade till fältet genom stimulated recalls och lät 

informanterna ge sina synpunkter på det insamlande materialet. När uppsatsen var färdig fick 

pedagogerna tillgång till den och chansen att kommentera resultatet av studien.  
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Urval 

Svensson och Ahrne (2011:23) skriver att när man valt vilket ämne man vill studera och vilka metoder 

man vill använda är det dags att fundera över var man kan finna fenomenet. I vårt fall var denna plats 

en förskoleklass där vi sett indikationer på att pedagogerna tidigare arbetat aktivt med barns 

delaktighet och inflytande. Skolan i arbetet har fått namnet A -skolan. Miljön där studien genomfördes 

är en förskoleklass. Likt tidigare beskrivet i arbetet var detta ett medvetet val från vår sida utifrån tre 

motiv. Den första anledningen var att vi på detta ställe hade erfarenhet av att det vi ville studera 

faktiskt arbetades med vilket kunde ge större chans att få möta positiva situationer där fenomenet blev 

synligt. Den andra anledningen var att vi anser att förskoleklassen tenderar att hamna i kläm både i vår 

utbildning och i styrdokumenten men att det fortfarande är en viktig institution där, som tanken från 

politiskt håll först var, förskolepedagogiken kan få genomslag i skolans värld. Därför anser vi att 

denna institution bör lyftas upp mer i ljuset vilket vi vill bidra med i vår uppsats. Den tredje och sista 

anledningen till valet av förskoleklassen var att vi främst var intresserade av de lite äldre och mer 

verbalt utvecklade barnen då de kan uttrycka sina åsikter och tankar på en högre verbal nivå.  

        I studien gjordes valet att genomföra stimulated recall och intervju med tre pedagoger. Syftet 

beskrevs och pedagogerna tillfrågades om de kände sig bekväma med att delta i studien. Alla 

pedagoger har, p.g.a. anonymitetskravet, fått fingerade namn. Den första pedagogen kallas i studien 

Stina. Hon är ca 30 år och utbildad danspedagog . Stina har varit yrkesverksam i förskoleklass i fem 

år. Den andra pedagogen, som vi gett namnet Bodil, är ca 60år och avslutade förskollärarutbildningen 

1981. Innan det var hon barnskötare. Bodil har arbetat med barn i flera olika åldrar på fritids, förskola 

och sedan 14 år i förskoleklass på A- skolan.  Den tredje pedagogen kallar vi Maria och hon är ca 35 

år. Maria är även hon utbildad förskollärare och tog sin examen 1999. Först arbetade Maria på 

förskola för att de sista sex åren ha arbetat på A- skolan i förskoleklass. Vi tolkar det som att dessa 

informanter kan ge oss en bred och varierad bild utifrån deras olika ålder, erfarenheter, utbildningar. 

Ytterligare en anledning till valet av just dessa informanter var att detta var de pedagoger som arbetar i 

förskoleklassen där vi valde att göra våra videoobservationer och därför var de bäst lämpade för 

återbesöken, stimulated recall, då de var med i de observerade situationerna. Anledningen till att inga 

manliga pedagoger deltog i studien var att det inte fanns några att tillgå då alla pedagoger var kvinnor.  

Genomförande 

Intervjuer och stimulated recall  

Vi valde att i samband med våra stimulated recalls göra en intervju med fem frågor. Vi ville med dessa 

frågor få informanten att börja reflektera kring begreppen delaktighet och inflytande. Detta för att de 

sedan skulle ha det fokuset att se sitt agerande mot i videosekvenserna.  

        Inför intervjuerna bokade vi tider som passade för informanterna som vi sedan anpassade oss 

efter. När vi väl kom till förskoleklassen för intervjuerna frågade vi var vi lämpligast kunde hålla till 

då vi ville vara någonstans ostört vilket blev i ett avgränsat rum. 

        Då vi genomförde intervjuerna delade vi upp oss så att den ena samtalade och förde intervjun 

medan den andre antecknade. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon och anteckningarna 

var ett stöd till detta samt en försäkran om att få material även om tekniken skulle fallera. Vi valde 

medvetet dessa två olika roller vid intervjuerna för att informanten inte skulle känna sig som i ett 

förhör där två personers blickar faller på en.  
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        Vi valde att genomföra intervjuer med tre olika pedagoger, alla var för sig. Vi fann en risk att om 

fler än en pedagog var medverkande så kunde åsikter samt tankar smitta av sig och resultatet kunde bli 

en pedagogs tankar snarare än de tre vi sökte.  

        Informanten hälsas välkommen och tackas för att denne kunde ge oss av sin dyrbara tid. Samtalet 

inleddes med en kort redogörelse kring varför vi varit på plats tidigare och filmat. Vi hade tidigare fått 

godkännande att inte förtälja vårt direkta syfte och fann detta tillfälle ypperligt att låta informanterna 

veta om vårt fokus. Detta följdes av frågor såsom ålder, namn och utbildning och yrkeserfarenhet. 

Efter detta frågade vi om det var okej att sätta igång och ifall det gick bra att vi även spelade in 

samtalet för vårt minnes skull. Först ställdes våra noggrant genomarbetade frågor, vi hade som mål att 

hålla oss till dessa och inte sväva bort från målet då tidsramen var så pass snäv. Då pedagogerna var 

stressade med bortfall av personal fick vi endast tillgång till ca 30 minuter var av deras tid vilket ändå 

visade sig räcka. Efter det att vi ställt frågorna berättade vi lite om den nästan tio minuter långa 

filmsekvens informanten nu skulle få ta del av, här stängdes diktafonen av då risken att få ett band 

med tio minuters ljudupptagning från filmen verkade onödig och plausibel. Vi lät dem veta att det gick 

bra att när som helst pausa om det var några tankar som dök upp som de ville diskutera, dessutom 

erbjöds informanten penna och papper om det var något under sekvensen de ville anteckna. Efter detta 

sattes filmen igång. Under tiden vi tillsammans med pedagogerna såg på materialet hade vi som mål 

att försöka ta del av ansiktsuttryck samt uttalanden. Efter sekvenserna lät vi pedagogerna komma till 

tals, vad var deras reaktioner och tankar? Diktafonen sattes igång igen och vi förde ett samtal snarare 

än en intervju där pedagogen fick reflektera kring det vi visat. Fortfarande satt en av oss och 

antecknade. Då vi känt att konversationen gett oss det vi ville tackade vi återigen för att informanten 

gett av sin tid och sina tankar.  

Observationer  

Med hjälp av en kamera genomförde vi videoobservationer. På Halvars-Franzéns föreläsning
2
 gav hon 

oss rådet att inte låta kameran fara runt i barnens händer. Risken enligt henne var att barnen då kunde 

tillåta sig bli filmade och sedan rusa fram och be om att få se sig själv i kameran. Vad vi dock märkte 

under insamlandet av data var att vi endast fick ett par blickar på kameran men sedan inget mer. Det 

fanns inget barn som visade intresse av att se vad vi spelat in.  

        Halvars-Franzén (2010:64) belyser vikten av att vara medveten om att man som observatör 

påverkar situationen och inte minst när man filmar. Dock upplevde vi att vi fick tillgång till en mycket 

avslappnad och nära inpå naturlig miljö där framförallt barnen inte verkade bry sig nämnvärt över vårt 

existerande. Barnen verkade uppfatta och respektera vårt syfte och varför vi var där. Detta tolkar vi 

kan ha att göra med att en av oss varit i klassen flera gånger och då observerat, antecknat och deltagit i 

deras verksamhet. Detta kan bidra till att barnen känner sig trygga och vana med att bli observerade 

och att vi var en person mer denna gång verkade inte beröra dem. Vi kan tillägga att vi under 

observationerna var uppmärksamma på om något barn verkade illa berörd eller påverkad av vårt 

filmande genom att titta in i kameran eller inte våga tala under samlingen eller liknande. Detta kunde 

vi inte se några exempel på. Inte heller senare när vi bearbetade den insamlade materialet.  I likhet 

med Halvars-Franzéns studie (2010:64) kände vi att kameran tydliggjorde och påminde om vårt 

uppdrag på ett positivt sätt snarare än att verka begränsande.  

        Syftet var att spela in sekvenser med barnen under deras samlingar, dock valde vi att spela in 

ännu mer för att slippa riskera att ha för lite data, datan utöver samlingarna var planerade aktiviteter 

                                                   
2 Bodil Halvars-Franzén, Stockholms Universitet, föreläsning den 26 mars 2012  



                                                                                                                                     
 

13 

 

där barnen antingen påskpysslade eller ägnade sig åt ett gosedjursprojekt. Sammanlagt fick vi ihop 

material på cirka 50 minuter.   

        Vi var på plats innan barnen kom in från rast och deras samling skulle börja. Vår fältkontakt hade 

berättat för barnen på fredagen innan att vi skulle komma på måndagen och att vi skulle filma. Vid det 

första observationstillfället presenterades vi för barnen genom att pedagogen gjorde dem 

uppmärksamma på att de hade gäster. Sandra som var ny för barnen presenterades lite extra och vi 

visade kameran som vi skulle filma med. Vi frågade barnen om det var okej att vi var där och tittade 

och det tyckte alla att det var. De kommande två dagarna var vi även då på plats när barnen kom in 

från rasten och deras skoldag skulle börja. Dessa dagar behövdes ingen vidare presentation av oss utan 

barnen verkade trygga med vår närvaro samt förstående för varför vi var där.  

Bearbetning av data 

Efter det att vi samlat in våra videoobservationer träffades vi och gick igenom det samlade materialet 

med syftet att finna intressanta sekvenser. Då vi avsatt 30 minuter med pedagogerna i fråga gjorde vi 

ett medvetet val att söka tydliga delar som vi bedömt innehöll bevis på att barnen fick vara delaktiga 

och ha inflytande. Vi valde även ut sekvenser där vi tolkade att barnens delaktighet och inflytande inte 

fick lika stor plats. Vi tittade igenom våra material flera gånger, pausade, spolade tillbaka och 

stoppade. Vi samtalade om det vi sett, vilka sekvenserna vi fått upp ögonen för och bestämde sedan 

tillsammans vad som skulle vara intressant att föra tillbaka till pedagogerna.  Efter detta klippte vi 

ihop sekvenserna så att vi fick tre korta filmer. Dessa blev på sammanlagt cirka nio minuter, vilket gav 

oss ungefär tjugo minuter till att intervjua och låta informanten reflektera och kommentera efter det att 

de sett filmsekvenserna. Filmen som vi visade pedagogerna bestod av kortare centrala utdrag ur tre 

samlingar. Den första samlingen är introduktionen på det gosedjursprojekt som barnen och 

pedagogerna arbetade med under veckan. Barnen får här presentera sina gosedjur och arbetsmaterialet 

i form av ett häfte presenteras av Maria och Stina. I den andra samlingen får barnen arbeta med att 

sortera sina gosedjur efter storleksordning. Barnen lyfter även i denna samling andra sätt att sortera in 

djuren. Den tredje samlingen, som hålls av Bodil ensam, handlade om påsken. Vi var mycket noga 

med att inte välja ut sekvenser där pedagogen i fråga skulle känna sig uthängd, syftet är endast att se 

skillnader och likheter i formaliserings- och realiseringsarenan, inte peka ut vad vi tyckte var bra och 

mindre bra i de olika sekvenserna. Pedagogernas reflektioner och tankar kring sekvensen var av stort 

värde för vår studie.  

        Efter att vi gjort vår intervju och stimulated recall valde vi att först och främst transkribera dessa 

och sedan de utvalda filmsekvenserna som vi låtit pedagogerna ta del av. Sedan tittade vi igenom våra 

anteckningar från då vi valt ut sekvenser inför stimulated recalls, detta för att se om det var material 

utöver de redan utvalda som kunde vara av värde i vår studie. Vi tog oss även en närmare titt på de 

fältanteckningar vi gjort under de tre dagar vi var i förskolan från de stunder där vi var i separata rum, 

detta eftersom vi endast hade en kamera och även ville fånga vad som skedde i de andra rummen. Det 

vi kom fram till efter att ha sett igenom materialet ännu en gång var att vi fann att det räckte med de 

redan utvalda sekvenserna vi haft vid våra stimulated recalls, detta då vi redan där valt ut delar där vi 

fann, enligt oss, tydliga tecken på inflytande och delaktighet.  

       När det var dags att skriva ut transkriberingarna gjordes valet att skriva ut hela och sedan markera 

de bitar vi fann intressanta med rött. I resultatdelen senare valde vi endast ut de essentiella delarna för 

vår studie.  

        Det intressanta med de utförda intervjuerna och tillhörande stimulated recalls var att få fram de 

tre olika pedagogernas tankar och uppfattningar kring våra två valda begrepp, delaktighet och 
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inflytande. Vi sammanställde transkriptionerna från dessa och såg på svaren dels för att söka likheter 

och skillnader men också för att se om det de sagt stämde överens med det vi fångat från verkligheten 

med hjälp av kamera och anteckningar. Redan här började vi tänka och införa olika begrepp i 

situationerna, vilket vi noterade för kommande analys.  

        Inför analysen och utskrivningen av dataresultat pratade vi ihop oss om olika underrubriker som 

vi skulle sätta och använda i både resultatdelen samt analysdelen, detta för att få en röd tråd genom 

resultatdelen vidare in i analysen. Vi valde att dela upp analysen och resultaten i två större rubriker, 

vad som uttrycks och i praktiken. Efter att ha skrivit ut resultatet började vi analysera det vi sett och 

koppla ihop det med referenser från litteraturen vi valt. Under denna process kom vi fram till 

litteraturdelar från vår litteraturgenomgång och tidigare forskning som vi inte fann något syfte med att 

ha kvar, så vi tog bort litteratur vi fann onödig då dessa inte gav oss referenser eller reflektioner som 

kunde vara av värde för oss. 

Etiska överväganden  

Vi har valt att utföra vår studie med hjälp av videobservationer tillsammans med två kompletterande 

kvalitativa metoder; intervju och stimulated recall. Inför vårt besök i förskoleklassen tog vi del av 

Vetenskapsrådets text God forskningssed (2011). I denna text har vi tagit till vara på bland annat 

begreppet anonymitet; vilket innebär att det ska vara omöjligt att föra samman materialet till 

individerna som medverkat (Vetenskapsrådet:68). Varken barn, pedagoger eller den aktuella skolan 

ska kunna uttydas i arbetet. Detta har vi gjort genom att använda oss av fingerade namn i 

transkriptionerna samt att vi efter transkriberingen raderat allt material vi samlat in. Dessutom påpekar 

Vetenskapsrådet att de som medverkar i olika slags forskning ska gå under individskyddskravet, vilket 

innebär att en individ som medverkar aldrig ska kunna igenkännas och om så är fallet kränkas eller ta 

skada (Vetenskapsrådet:18). Vidare menar Vetenskapsrådet att det är mycket som ska vägas in då man 

vill göra kvalitativ god forskning. Viktigt blir att ta hänsyn till olika individers integritet och skydda 

dem samt att göra avvägningar utefter forskningens syfte (Vetenskapsrådet:18). 

        Innan vi begav oss till förskoleklassen där vi skulle utföra våra observationer delgav vi även 

barnens föräldrar ett dokument med talong
3
 där vi förklarat vad vi ska observera, möjlighet att avböja 

oavsett om man gett medgivande från början eller inte samt att materialet endast är tillgängligt för oss 

och vår handledare. Vetenskapsrådet skriver att det är viktigt att man berättar vad det är man ska 

observera, något vi valde att delge senare med risk för att få in tillrättalagd data, d.v.s. att 

informanterna agerar såsom de tror att vi vill att de ska agera. Det var ett övervägande som vi gjorde 

noga men vi kände att det skulle vara det bästa för vår studie. Vi tillfrågade även pedagogerna om de 

var okej med att vårt direkta fokus inte var känt, vilket de var.  

        Då det är minderåriga inblandade i forskning är det viktigt att vårdnadshavaren godkänner 

barnens medverkan i forskningen i förväg. Ingen förälder valde dock att inte låta sitt barn delta så vi 

kunde utföra vår studie utan hinder (Vetenskapsrådet:43). Vi försökte också under filmningen ha en 

överblick och söka efter ifall det var något barn som vi tolkade kände sig obekväm med att bli filmad, 

dock verkade alla barnen så uppslukade av allt annat så ingen knappt lade märke till kameran. Vi 

presenterade oss för barnen, berättade om vårt syfte och visade kameran innan den första 

observationssituationen. Vi tillfrågade då även barnen om det var okej att vi var där och filmade vilket 

alla tyckte.  

                                                   
3 Se bilaga 2 
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        Vetenskapsrådet rekommenderar att videoinspelning skall användas som en sista utväg om inga 

andra metoder för datainsamling kan användas (Vetenskaprådet:43). Vi anser att vi genom 

videoobservation kan ta del av mycket som vi annars förmodligen skulle gått miste om, därav valet av 

videoobservationer. Genom denna metod kan vi gång på gång gå tillbaka i materialet och få syn på 

saker vi tidigare inte sett. Om vi använt oss av tillexempel fältanteckningar så är det endast de 

anteckningarna vi haft att se igenom medan vi med video kan titta på ett barn en gång och nästa vända 

fokusera på ett annat. Vi gjorde sedan ett urval av materialet i form av en tio minuter lång film med 

några sekvenser som vi funnit intressanta. Dessa tog vi tillbaka till de observerade pedagogerna och 

väl där lät vi dem veta vad vi haft för fokus i våra observationer. Likt tidigare nämnt blev på så sätt 

pedagogerna ur etisk synpunkt en del av forskningsprocessen. Vid denna tid lät vi dem också veta att 

möjligheten att dra tillbaka sin medverkan fortfarande fanns kvar efter det att vi sett på de utvalda 

sekvenserna (Vetenskaprådet:44).  

Resultat 

Här nedan följer resultatet för vår studie. Då vi valt att fokusera på eventuella skillnader mellan det 

som uttrycks och det som sker i praktiken, har resultatet och analysen delas upp i dessa rubriker. Vi 

instämmer med Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:76) då de skriver att det finns en risk att 

delaktighet stannar som ett värde och inte blir till en pedagogik. Här väljer vi att se det som att värdet 

står för hur man talar och formulerar sig kring delaktighet och inflytande, d.v.s. formuleringsarenan. 

Medan delaktighet som pedagogik blir att handla om hur man faktiskt gör i praktiken, d.v.s. 

realiseringsarenan.  

        Utifrån våra observationer och intervjuer med stimulated recalls kunde vi urskilja några 

underrubriker som blev till hjälp att förtydliga vårt resultat. Vår intention är inte att bedöma om 

pedagogen handlar rätt eller fel i förhållande till barnen utan att betrakta dess handlande och uttryck 

utifrån skillnader i barnsyn och antagande av barns perspektiv.  

Vad som uttrycks  

Pedagogernas tolkning av begreppen delaktighet och inflytande.  

Då vi ansåg det viktigt att försöka få fatt i pedagogernas tolkningar av begreppen delaktighet och 

inflytande lades ganska stort fokus på detta. Här nedan reflekterar pedagogerna kring tolkningen av 

begreppet delaktighet:  

Stina - .... att dom är med och förstår det vi gör det vi arbetar med. Och på det sättet 

känner dem sig delaktiga genom att vi jag berättar […] hur jag har tänker om saker och 

ting och varför vi gör olika saker… så blir dom delaktiga i det och även då att dom det är 

ju så som du säger att de går lite i varann men att dom också i det hära får komma med 

idéer och tankar.. så att jag liksom hela tiden uppmuntrar och säger att de liksom är med 

i arbetet och inte bara ger dem uppgifter att det är det här och det här vi ska göra utan 

att genom att jag lyssnar in dem och tar vara på deras tankar så blir ju dom delaktiga i 

det vi i det arbetet vi gör... 
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[…] jag har ju liksom ramarna för och jag kanske har hur vi ska starta men sen att jag är 

öppen för att man vet aldrig var det ska ta vägen och vart det ska sluta och det är ju 

också ett sätt att göra dem delaktiga för det är ju dem som ändå styr själva innehållet 

vart vi ska hamna nånstans. Sen vet jag själv att det inte alltid är så. Att jag inte alltid gör 

så som fast, det är ju liksom min vision.  

Bodil - Ja, att de får pröva på olika material eh pröva på olika sorters eh ja vad ska man 

säga?.... litteratur eeeh som jag har med mig ute... där de kan luska reda på och fortsätta 

luska reda på saker och ting å upptäcka i böcker […] Det blir väl deras delaktighet så att 

säga. Att de får pröva på. […] de får ju liksom utrustning och material utav mig som de 

har att tillgå som de kan få information […] Och då då tycker ju jag att de blir delaktiga 

på ett annat sätt eller om jag... alltså att inte jag står och mässar hela tiden  

Maria - Ja, det kan jag också tolka ganska dubbelt kan jag tycka för att det, begreppen 

eller orden i sig själv är ju eh fritt tolkningsbara av oss alla men när man pratar om 

delaktighet så tycker jag att i skolans värld så tycker jag att barnen dels ska vara 

delaktiga i själva planeringen, innehållet, om man så ska säga men även i genomförandet 

i exempelvis en lektion det kan ju vara delaktighet i det stora hela.  

Då vi valde att separera begreppen från varandra fick pedagogerna även reflektera kring tolkningen av 

begreppet inflytande:  

Stina -,... då tänker jag nog mer att dom alltså att det handlar om att de får vara med och 

bestämma […] det tänker jag nog mer om inflytande att de är med och bestämmer och 

beslutar saker…  

 Bodil - Inflytande tycker jag att det menas med att barnen får inflytande med att... eh de 

får reda på massa saker, får information, får vetskap... ehhh... sen... får de ju inflytande 

genom att dem upptäcker saker och ting också... <så definierar jag det tror jag> 

Maria - Ja men inflytande då är de med och eh inflytande man kan ju höra lite på delaktig 

man kanske är mer med i […] en konkret situation de här och de här barnen var 

delaktiga i den här situationen […] inflytande att man har nånting att säga till om i 

nånting som ska ske eller om det ska planeras eller så.. så kan jag tolka det litegrann.  

Maria reflekterar kring hur hon själv tycker att det är viktigt att få ha inflytande som vuxen:  

[…] och det är väl likadant med barnen att de känner att de kan vara delaktiga i och ha 

inflytande över liksom själva alla processer som äger rum. 

Förhållningssätt och barnsyn 

Under intervjuerna framkom pedagogernas olika förhållningssätt och hur de ser på barnen. Bodil 

beskriver hur hon brukar lägga upp arbetet med barnen: 

Eh, jag brukar ju göra så att jag har en stomme färdig och uttänkt eh sen plockar jag lite 

material kring det som jag tänkt liksom som jag vill lära dem...  

[...] så jag har ju liksom oftast bara ett axplock sådär... å pratar jag om blommor ute så 

kanske jag väljer en blomma bara... a så, och sen kan dem ju om de vill köra vidare jag 

tycker ju att de ska kunna tillexempel fyra olika blom- sorters blommor och fyra olika 

sorters träd och då jobbar jag bara med det... i en veckas tid då. 

Maria reflekterar kring samlingarna hon sett i filmen och säger: 
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[…] att jag tycker att det är viktigt att man försöker se alla barnen nu är det svårt för att 

det är just samling men att kunna få känna att man är delaktig i en samling så kanske 

man kan få en liksom jag ser att du räcker upp handen man kan liksom hålla en hand på 

så att man bekräftar barnen genom en blick eller uppmuntrande, uppmuntrande ord.  

Stina belyser att hon önskar att barnen skulle kunna känna sig delaktiga hela tiden.  

[…] och att man har liksom hela tiden en dialog, och att de ska känna sig att det känns 

att de ska kunna känna sig trygga med att kunna säga vad de precis tänker och tycker 

utan att det det finns inte något rätt och fel utan allas tankar är bra och viktiga... 

Vidare, efter att ha sett filmsekvensen reflekterar Stina kring pedagogernas förhållningssätt till 

samlingen.  

Alltså vad är syftet med samlingen? Och då kan jag verkligen när man ser de här olika så 

kan jag verkligen känna att syftet med att samla barn är ju att få dem delaktiga i vårat 

arbete. Vi sitter i en ring för att vi ska kunna se varandra... för att vi ska bli på samma 

nivå, för att vi är likbördiga eller vad man ska säga. […] bara det här vi att vi bjuder in 

och vi känner liksom att alla ska vara med det känns viktigt. 

Under intervjuerna och stimulated recalls kunde vi se exempel på där pedagogerna uttryckte vikten av 

att lyssna in barnen och inta barns perspektiv.  

        Maria poängterar vikten av att kommunicera med barnen, vara lyhörda inför barnens intressen 

samt hur man kan nå barnens perspektiv:  

 

Vad tycker de är roligast? […] de är delaktiga i att påverka temat genom att vi har tittat 

på vad de leker sen nästa steg är att de kan ha inflytande över temat genom att vi 

intervjuar dem tillexempel och att de då kan sätta ord på det de skulle vilja lära sig mer 

om [...]vill man bli lyssnad på så är man en bra lyssnare själv. 

Stina reflekterar kring begreppen och menar att barnen blir delaktiga: 

[…] genom att liksom hela tiden ställa frågor till dem och lyssna på deras... tankar och... 

a det är väl så jag tror jag tänker. 

Hinder och yttre faktorer som påverkar/styr 

Pedagogerna fick frågan när det kunde vara svårt att låta barnen ha inflytande. Här nedan följer deras 

reflektioner kring möjliga hinder som påverkar arbetet.  

Bodil - Men det är väl övergången... från en grej till en annan... Som kan vara svår. Det 

här med de kan nog inte hela tiden få ha inflytande, jo dom dom har inflytande på det 

sättet att… jag berättar i förväg vad vi ska göra och vad  var ska vi ta vägen nu... jaha 

vad är det som gäller nu? 

Maria - Det kan vara svårt. Jag tycker inte att det borde vara svårt jag tycker att jag vill 

att de ska vara med och för att jag känner att de får så mycket tillbaka men det är klart 

att det är svårt i skolans värld när det är stora grupper om man ska se det till just det här 

praktiska det kan vara svårt också om man är i ett arbetslag där man inte är överens det 

kan vara svårt också när många barn vill många olika saker såklart.  

Stina -[...] det är väl just det här när vi har hela grupper stora grupper just för att man 

vet också att man får hålla så himla tajta ramar för att vissa barn kanske inte fixar det 



                                                                                                                                     
 

18 

 

här riktigt och då kan jag känna själv att man nej, nu hinner jag inte lyssna på dig eller 

nu hinner vi inte för att vi ska göra det här och det här och det är ju såhär stora grupper, 

för lite personal... tid... 

Reflektioner efter stimulated recall 

Efter att ha sett filmsekvenserna i stimulated recall hade pedagogerna mycket tankar kring det de sett. 

Här nedan följer deras reflektioner.  

Bodil - En samling ska inte behöva vara så... och det är då man kan känna såhär att vad 

är det jag håller på med liksom, jag skulle inte haft den här samlingen... kunde lika gärna 

skippat den... mm. Jag skulle lämnat den bara. Nu gör vi det här 

Bodil - […] en sak som jag tänkt på med oss pedagoger det är att vi broderar ut så 

mycket så man vill säga så mycket… och förklara så mycket ja du vet hur man är då 

ibland… ehh, vilket jag tänkt på många gånger att det behöver man inte... alltså det 

skulle räcka med bara en mening… ibland. […] Och då tror jag på det här med.. .eh så 

att säga färre antal barn i en samling.[…] <Ja, jag tycker det> för att dialogen är en 

viktig ingrediens liksom hur dagen blir sen också. Så det kan jag reflektera över med alla 

de här tre samlingarna att vi vill så mycket men vi kan vara tysta också ibland också 

tycker jag. 

Maria reflekterar såhär:  

[…] såväl som på samlingen och i andra aktiviteter är det viktigt att man kanske 

visualiserar vissa saker och visar för barnen det tycker jag är viktigt iallafall... det blir 

lätt abstrakt om man läser från ett papper... låta barnen vara med och interagera i 

samlingen.  

Jag tycker det är viktigt, det tänkte jag på, det är bemötande, hur vi bemöter barnen hur 

vi ser hur vi väljer att se och bekräfta barnen... 

Emma - Kunde du se några exempel på där de fick delaktighet eller att de kanske inte fick 

det? 

Maria - Jo, men det såg man ju tydligt jag kan ju tycka att liksom att det att när barnen 

får vara med och vara delaktiga och få vara med och kategorisera sina gosedjur eller vad 

det nu än är då är det väl mera observanta också då är de mer delaktiga i dialogen och 

med varandra de interagerar bättre, när vi interagerar då gör de också det, de speglar ju 

oss och sen att man ska kunna ställa frågor man visar och förklarar.  

Stina reflekterar över Marias sätt att hantera samlingen och belyser hur Maria kopplar samlingen till 

barnens egen erfarenhetsvärld:  

[…] genom att ta upp det här när hon berättar […] att de ska få eh väga och mäta och 

sånt så kopplar hon också genom att prata om BVC har ni varit och vägt er och mätt er 

och kommer ni ihåg så hon kopplar till deras verklighet vilket om de inte förstår vad väga 

och mäta är de begreppen så kanske de bah a just det men det har jag faktiskt gjort nån 

gång och då liksom blir ju de delaktiga på det sättet ehm, sen så kan jag tänka när jag 

börjar prata om de dära husen och det och Maria börjar prata om att man kan sätta upp 

dem på väggarna och det hära det skulle man ju kunna vända och ställa till barnen 
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istället egentligen […] Alltså att man istället för att bara själv sitta och berätta vad vi ska 

gör så kan man ju faktiskt vända frågan till dem tänker jag. 

 

Vidare reflekterar Stina kring maktpositionen som den vuxna besitter. Hon påpekar skillnaden mellan 

att befinna sig på barnens nivå och att sitta på en stol högre än alla barnen:  

Först och främst det är ju såklart att hon har svårt att kanske sitta på golvet med det blir 

en otroligt stor skillnad av att hon sitter uppe på en stol. 

I praktiken  

I studien valde vi att fokusera våra observationer på samlingar och planerade aktiviteter. Därför delar 

vi upp resultatet i dessa två rubriker. I resultatet kunde vi uttyda några teman som fick bli våra 

underrubriker.  

        Syftet med våra tre dagar av observationer vid morgonsamlingarna var att på så sätt få syn på om 

det pedagogerna sagt under intervjuerna och tillhörande stimulated recalls hörde ihop med det som 

skedde i verkligheten. Vad vi kunde se varierade det från pedagog till pedagog men även från situation 

till situation.  

Vikten av att få fråga och få information  

I intervjuerna och stimulated recalls uttryckte pedagogerna vikten av en trygg miljö där barnen vågar 

fråga, komma med åsikter och bidrag i dialog med pedagogerna. I en av samlingarna som vi 

observerade var barnens möjlighet till delaktighet och inflytande inte lika tydligt. Under denna 

samling räckte flera barn upp handen utan att få komma till tals förrän efter ca en kvart. Pedagogen i 

situationen förmedlade den fakta hon hade kring varför vi firar påsk. Barnen gjorde flera försöka till 

att få bli delaktiga:  

Bodil: Såhär var det förr i tiden jag kan eh, jag kan berätta litegrann om varför vi firar 

påsk alltså, varför vi har påskägg... 

Olivia: <Det var Jesus> 

Bodil har papperna i handen och läser innantill 

Bodil: <Jo det kommer av att> förr i tiden så var fågeläggen som kom med våren ett 

välkommet tillskott i kosten, alltså i maten och under fastetider fick man inte äta ägg <för 

att påsken XX> 

   – Utdrag ur videotranskriptionerna 

 

Vad vi kunde märka under samlingarna och något som även uppmärksammades av Stina under hennes 

stimulated recall var att det ofta var samma barn som tog plats och hördes mer än de andra barnen: 

Stina: [...] det man märker om man tittar på alltså tänkte lite på alla de här dom tre 

avsnitten, hur får man med de här som inte säger nåt? Det är lite samma barn som hörs 

och syns, ehm på varje film hur kan man fånga upp dem utan att nåt barn känner sig 

utpekad.. eh det är ju också en konst att tänka. 

   – Intervju med Stina 

En annan sekvens visar hur Maria accepterar att ett barn inte lyssnat och upprepar det hon just sagt. 

Under samlingen berättar Maria för barnen vad de tänkt att de ska få göra med sina gosedjur de tre 
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kommande dagarna och efter att hon gått igenom häftet de ska arbeta med får barnen frågan ifall det är 

något de undrar över. Följande sekvens utspelar sig:  

Olivia: Vad ska man göra med gosedjuren på de här tre dagarna? 

Maria: Ja, det var det som jag sa; Vi ska ta ett kort på dig och ditt gosedjur 

Maria cirklar med handen på häftet och pekar sedan mot Olivia medan hon talar, hon 

byter blad 

Maria: Vi ska rita av gosedjuren.  

Maria fotsätter sedan att berätta om vad de ska göra med resten av sidorna i häftet.  

 

   – Utdrag ur videotranskriptionerna 

Regler och rutiner under samling 

Vi kunde vid våra observationer se att det fanns en del regler rörande hur barnen skulle bete sig i 

samlingen. Några av dessa var att sitta på sin plats, vara tyst, vänta på att få ordet genom att räcka upp 

handen samt att respektera den som talar.  

        I samlingen har barnen bestämda platser och som verktyg för att få komma till tals får de räcka 

upp handen. Vad vi kunde se under våra observationer var att det inte var godtagbart att störa andra, 

något som genast tystades ner antingen med en handpåläggning eller "schh". Pedagogerna valde också 

ibland att höja röstläget för att komma över barnens ljudnivå då denna var hög.     

I följande sekvens höjer Maria rösten:  

Maria: Sen kommer vi att intervjua er litegrann och fråga om olika saker. 

    – Utdrag ur videotranskriptionerna 

I stimulated recall reflekterade Bodil kring samlingarna hon sett på filmen. Hon uttrycker att samlingar 

i mindre grupper är att föredra. I detta uttalande kan reglerna kring hur barnen bör bete sig i samlingen 

antydas:  

Bodil: [...] att eh det är ganska bra att vara två... och ha samling... eh så man slipper 

liksom gripa in dårå. Asså att det inte blir för rörigt asså det är det. Eh jag tycker synd 

om alla barn som inte får vissa saker då för att dem blir störda hela tiden av att en del 

barn då som inte orkar får hålla på och vad ska du göra med med den situationen... 

[...]Och det tycker jag nästan att det är det bästa och då har vi splittat liksom de  barnen 

som behöver asså inte så långa samlingar kanske ska va i eee- att man delar  upp 

dem i varsin grupp. Så att de inte stör varandra heller för det är ju det de gör  också a 

och så skrattar de åt varandra och så håller de på och så är det ju igång. Och  då stör 

man ju de andra barnen övriga barnen som kanske vill lyssna eller som vill  höra 

vas man säger.. och va delaktiga... s'att det där finns det många aspekter på tycker jag. 

Det här med samling, eller inte. 

   - Stimulated recall med Bodil 

Även Maria reflekterar, efter att sett den utvalda filmsekvensen, kring reglerna under samlingen men 

ger även en förklaring till varför reglerna kanske inte alltid efterföljs av barnen:  

Maria: Men sen kan jag tycka det är inte okej att störa heller, man får markera lite sådär 

men samtidigt så när det är sådär när man sitter och mässar sådära så är det ju  för 

döva öron det är ju det. 
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   - Stimulated recall med Maria 

I en av samlingarna tystades barnen som störde ner dock märkte vi att när det blev dags för barnen 

som räckt upp handen att få komma till tals fick en flicka som inte alls räckt upp handen även hon 

utrymme att tala, trots att hon avbröt berättelsen som en annan flicka höll på att berätta. Istället räckte 

tiden inte till för att alla som räckt upp handen fick säga sin sak: 

Bodil: Då blir det slutet av april. Olivia, skulle du säga nånting? 

Olivia: Ja, imorgon ska jag och Denise vara påskkärringar  

Bodil: Ja det är många <som ska vara det> 

Felicia sätter sig mitt emot Bodil med armen upp i luften 

Gabriella: <Och jag jag åker bort idag>  

Bodil: Jaha 

Hasse och Pelle ligger ner på golvet 

Gabriella: Så jag kan inte vara påskkärring XX 

 

   - Utdrag ur videotranskriptionerna 

Barns erfarenhetsvärld  

Under samlingarna som vi observerade kunde vi se exempel på då barnens egen erfarenhetsvärld tog 

till vara. Den veckan vi var ute och observerade var det såkallad brytvecka, eftersom påsken låg precis 

runt hörnet. De tre dagarna då vi var där hade pedagogerna bestämt sig för att låta barnen vara med i 

ett gosedjursprojekt. Alla barnen hade fått i uppgift att ta med sig ett gosedjur hemifrån som de sedan 

skulle arbeta med. På samlingen fick alla barnen tillfälle att presentera sina gosedjur för varandra. 

Barnen hade själva fått välja djur. Maria är i denna stund noga med att upprepa det barnen säger och 

ifrågasätter inte barnen: 

Maria: En stingrocka och vad heter den? 

Klas: Jag vet inte 

[...]  

Maria: Den e bara en stingrocka 

Klas: Jag har aldrig kommit på nåt namn 

Maria: Neej, <så kan det ju va> 

 

   – Utdrag ur videotranskriptionerna  

  

        När Maria berättar att hon och de andra pedagogerna tänkt att barnen ska mäta och väga sina 

gosedjur kopplar hon detta till barnens erfarenhetsvärld och frågar dem om de har varit hos 

skolsköterskan eller BVC där de blivit mätta och vägda, vilket barnen ropar ja till i gensvar. 

Planerade aktiviteter  

I de planerade aktiviteterna som vi observerade kunde vi se flera exempel på där barnen gavs 

möjligheter till delaktighet. Pedagogerna i situationerna gick runt bland barnen och stöttade dem i 

deras arbete samt hjälpte de barn som behövde det.  

        Pedagogerna uppmuntrade barnen och lyfte även flera gånger upp barnens tankar och idéer till 

hela barngruppen. Vi upplevde att situationerna hade ett trevligt och öppet klimat där barnen vågade ta 

plats och högt uttrycka sina tankar, idéer och åsikter.  
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        I de planerade aktiviteterna som vi observerade kunde vi se att pedagogen hade en tanke och en 

planering med det som skulle göras. Däremot kunde vi se att graden av möjlighet att påverka den 

planeringen och då ha reellt inflytande kunde variera för barnen: 

 

Stina: Det är väl just det här när vi har hela grupper stora grupper just för att man vet 

också att man får hålla så himla tajta ramar för att vissa barn kanske inte fixar det här 

riktigt och då kan jag känna själv att man nej, nu hinner jag inte lyssna på dig eller nu 

hinner vi inte för att vi ska göra det här och det här och det är ju såhär stora grupper, för 

lite personal... tid...   

   – Intervju med Stina 

         Under skapandet av gosedjurshemmen såg vi att materialet barnen fick att tillgå var mycket trots 

att valet av plats att arbeta på berodde på om man var bland de första barnen som fick en kartong. De 

barn som inte fick plats fick gå in i klassrummet där annat material för skapandet av gosedjurshemmet 

togs fram. 

        I gosedjursprojektet som barnen fick arbeta med under två av de observerade planerade 

aktiviteterna kunde vi se att barnen redan gjorts delaktiga och fått påverka genom att projektet 

handlade om något som intresserade dem och låg nära deras erfarenhetsvärld, barnen hade själva fått 

välja ut sina gosedjur och det var de som var experter kring sitt egna gosedjur, det var endast de som 

kunde svaren angående djuren: 

 

Stina: [...] att hon berättar att de ska få eh väga och mäta och sånt så kopplar hon också 

genom att prata om BVC har ni varit och vägt er och mätt er och kommer ni ihåg  så hon 

kopplar till deras verklighet vilket om de inte förstår vad väga och mäta är de begreppen 

så kanske de bah a just det men det har jag faktiskt gjort nån gång och då liksom blir ju 

de delaktiga på det sättet 

   – Stimulated recall med Stina 

        Då tre barn på första dagen av projektarbete hade glömt sina gosedjur erbjöds de istället att få 

påskpyssla med Bodil. Vid påskpysslet var det en bestämd aktivitet på schemat, de skulle göra 

kycklingar av mjölkpaket. På bordet stod en färdig kyckling som riktlinje för barnen, det var en 

mjölkkartong av äldre modell vilket Bodil poängterade och sa att de fick göra moderna kycklingar. 

Papperet barnen fick för att klä sina kycklingar i var gult, precis som modellkycklingen, Bodil 

berättade hur man skulle göra; riva remsor och rulla ihop dem. Inne i ateljén satt de tre barnen och 

rullade små gula bollar som de sedan skulle limma på kartongen. Bodil berättar att man först ska 

limma hela kycklingen gul med bollar och sen ska man göra tuppkam och ögon. Rickard som arbetade 

lite snabbare än de andra två, eftersom han fick hjälp att rulla sina bollar av Emil, fick kommentarer av 

Bodil där hon påpekade att han var duktig. Sedan hjälper Bodil alla barnen och rullar lite bollar åt 

dem.   

        De veckor som vi var ute och besökte förskoleklassen för vår studie hade de brytveckor vilket 

innebar att den vanliga planerade verksamheten fick ta en paus. Vid tidigare besök i denna 

förskoleklass hade en av oss fått ta del av att pedagogerna varje fredag hade utvärdering tillsammans 

med barn av veckan som gått. I dessa planerade aktiviteter fick barnen möta olika arbetsmetoder för 

utvärdering såsom röstning, samtal i mindre grupper, i storgrupp m.m. Barnen fick ge sina synpunkter 

på veckan genom tummen upp och veckans bottennapp. Vad hade varit roligt eller tråkigt? 

Pedagogerna tog sedan hänsyn till barnens tankar och åsikter för vidare planering.  
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        Vid en specifik sådan här utvärderingsstund lyfte Maria upp en flickas synpunkter kring 

situationen efter rasterna. Flickan ansåg att det blev för stökigt när barnen skulle gå in efter rasten och 

tillbaka till deras lokaler. Pedagogen lyfte upp flickans tankar inför hela barngruppen och frågade dem 

om de hade någon lösning på problemet. Barnen hade massor med förslag. Efter en stunds diskussion 

fick barnen rösta mellan de förslag som kommit upp. Slutresultatet blev att barnen tyckte att det var 

bättre om några barn fick gå in i taget och att pedagogen använde en klocka att ringa i för att sedan 

skicka in en liten grupp barn åt gången. Pedagogen hade då en följdfråga kring hur man kunde undvika 

orättvisa och sura miner om att få gå in först eller inte. Barnen kände inte att detta skulle vara något 

problem. Beslutet var taget och pedagogen belyste att för barnen att det var de som fått bestämma hur 

de skulle gå till väga. De bestämde att testa detta nya sätt i en vecka och sedan utvärdera det hela igen 

för att se hur det gått. 

Analys av resultat 

Vad som uttrycks  

Pedagogernas tolkning av begreppen delaktighet och inflytande.  

Arnér (2009:11ff) skriver att pedagoger kan uppfatta det som både hotfullt och utvecklande att låta 

barnen få ha ett reellt inflytande. Vidare belyser hon att det är svårt att hitta en bestämd definition på 

begreppen delaktighet och inflytande. Detta kunde även vi utläsa i pedagogernas svar under 

intervjuerna. Arnér (2009:53) framhäver vidare att många lärare har en uppfattning om att det finns 

risk att det blir kaotiskt och oroligt om barnens initiativ får större utrymme. Dock anser vi med stöd i 

Johansson och Sandvik (2009:43ff; 69ff) att pedagoger måste våga släppa kontrollen och istället 

befinna sig i tvivlens mellanrum. Det innebär då att pedagogen tar ett steg tillbaka och ger den andre, i 

detta fall barnen, större plats i samspelet och lärandesituationen vilket vi anser öppnar upp för ökade 

möjligheter till delaktighet och inflytande. Johannesen och Sandvik (2009:43) betonar vidare att 

arbetet med delaktighet och inflytande kräver mycket av den vuxna. Det handlar om att våga släppa 

kontrollen och makten samt våga vara öppen för det nya, det olika och det oförutsedda. Detta uttryckte 

Stina under intervjuerna och stimulated recall.  

        Vi instämmer med Johannesen och Sandvik (2009:32) då de skriver att det viktiga inte är att varje 

barn får just sin vilja igenom utan att barnen har blivit en del av gemenskapen, känner sig lyssnande på 

samt har känslan av att ha blivit förstådda och fått påverka. Sandberg och Eriksson (2010:620) betonar 

att när barnen får känna sig lyssnade på och sedda samt förstår att deras intressen har tagits på allvar, 

då kommer de känna reellt delaktiga.  

        Stina och Maria belyser även de i studien att lyssnandet är en viktig förutsättning för att barnen 

ska kunna vara delaktiga och få ha inflytande. Stina framhäver även vikten av att alla ska få vara med 

och känna sig som en del av gruppen.  

        I likhet med Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:76) menar också Johannesen och Sandvik 

(2009:33) att den stora utmaningen är hur man kan få delaktighet och inflytande att bli en del av den 

pedagogiska praktiken och inte endast stanna vid att vara begrepp. Arnér (2009:14) belyser att 

begreppen även kan handla om att ge barn röst. Vi skulle vilja utmana det tänket genom att säga att 

alla barn har en röst och att det blir att handla om den får komma fram eller inte. Lärare har i egenskap 

av att vara vuxna makten att välja om barns röster ska vara hörda och respekteras eller inte.  
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        I vår studie kunde vi se både exempel på att pedagogerna uttryckte att det ibland kan vara svårt 

att låta barnen få ha inflytande och att det finns flera faktorer som påverkar detta. Dock kunde vi även 

se uttryck för att deras vision var att låta barnens röst höras i alla sammanhang och låta dem ha 

inflytande över alla processer.  

Förhållningssätt och barnsyn 

Både Arnér (2009: 22) och Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:75ff) påpekar att lärarnas syn på 

barn, lärande och kunskap blir avgörande för vilka möjlighetsvillkor barnen får till att vara delaktiga 

och få ha inflytande. Författarna belyser att flera synsätt på barn samexisterar i förskolans och skolans 

värld samt att den barn- och kunskapssyn som pedagogen har påverkar deras förmåga att kunna göra 

barn delaktiga. Pedagogerna i förskoleklassen i vår studie uttrycker att de tillhör Lgr11 men att de 

även behöver stötta sig i förskolans läroplan då uppdraget för förskoleklassen är svagt utskrivet i 

grundskolans läroplan. I vår studie kunde vi utröna en skillnad i barnsyn mellan pedagogerna.  

        I enighet med Arnér (2009:22) kunde vi i vårt material se att lärarens förhållningssätt påverkar i 

vilken utsträckning barn får göra sin röst hörd. Dock tycker vi oss se i undersökningen, i motsättning, 

att det inte handlar om att ge barnen röst utan att barnen har en röst och att pedagogerna besitter 

makten att bestämma hur mycket de ska få komma till tals. Här tar vi stöd i Johannesen och Sandvik 

(2009:93ff) som menar att alla barn har en röst men att frågan blir hur mycket de vuxna väljer att 

lyssna till denna röst och hur vi uppfattar den.  

        Arnér (2009:37f) framhäver att barnsynen har betydelse för hur den vuxne bemöter barnet. 

Johannesen och Sandvik (2009:92) poängterar även de att det sätt en pedagog ser på barnen påverkar 

deras möjligheter för delaktighet och inflytande. Ses barnen som ofullkomliga vuxna eller som 

fullvärdiga samhällsmedlemmar med en åsikt som bör respekteras och tas på allvar? Åberg och Lenz 

Taguchi (2005:58ff) skriver om pedagogers förhållningssätt och synen på kunskap. De visar att i och 

med läroplanen går det inte längre som vuxen att tänka att vuxna vet bäst och inta rollen som 

förmedlingspedagog. Vidare belyser även dessa författare att barnsynen blir viktig för hur 

verksamheten utformas.  

        Johannesen och Sandvik (2009:15ff;26) fokuserar på diskursernas betydelse för vilket utrymme 

barnen får eller ges när det gäller delaktighet och inflytande. Diskurserna påverkar den pedagogiska 

blicken, menar författarna, och de väljer att belysa två diskurser som görs gällande i förskolan och 

skolans värld. Den ena är kompetensdiskursen där barnen ses som kompetenta och inte som tomma 

skal som ska fyllas. Denna diskurs ställer krav på de vuxnas lyssnande på barnen. Diskursen gör 

barnen till subjekt där barnens tankar, åsikter och intentioner bör ligga till grund för den pedagogiska 

planeringen. Vi tolkar det som att denna diskurs öppnar upp för ökade möjligheter för att barn ska få 

reellt inflytande. Den andra diskursen Johannesen och Sandvik (2009:18ff) lyfter är bristdiskusen. 

Inom denna diskurs hamnar fokus istället på det barnen ännu inte kan och vet vilket riskerar att placera 

barnen i bristpositioneringar. I och med denna diskurs blir den vuxne bäraren av kunskap som ska 

förmedlas till barnen.  

        Johansson (2003:43;48) är ännu en författare som skriver om vikten av att inta barns perspektiv. I 

hennes studie fann hon tre teman för pedagogernas olika barnsyn. Den första var »Barn är 

medmänniskor», den andra »Vuxna vet bäst» och den tredje »Barn är irrationella». Inom synsättet 

»Barn är medmänniskor» förhöll sig pedagogen till barnet som just en medmänniska med åsikter som 

bör tas i beaktning. Under intervjuerna och våra stimulated recalls kunde vi uttyda framförallt två av 

dessa synsätt. Två av pedagogerna kan tolkas tillhöra synsättet »Barn är medmänniskor». Den tredje 

pedagogen kan tolkas mer hamna under synsättet »Vuxna vet bäst». Johansson (2003:50ff) skriver att 

utmärkande för detta förhållningssätt är att den vuxna utgår från sitt eget perspektiv och därav vet vad 
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som är bäst för barnen. Att inta ett barns perspektiv blir då inte nödvändigt.  Inom detta synsätt menar 

pedagogen att barn behöver lära sig att deras perspektiv inte alltid kan tillfredsställas. Detta var även 

något som en av våra informanter uttryckte under intervjun.  

        I vår studie kunde vi se exempel på båda de diskurser som Johannesen och Sandvik 

(2009:15ff;26) lyfter samt samexisterande barnsyner som skiljde sig åt. Bodil formulerar sig som så att 

hon har vissa saker som hon anser att barnen bör lära sig och att det är hennes uppgift att förmedla 

dessa kunskaper till barnen. Detta kan antas ligga i linje med bristdiskursen att barnen saknar vissa 

kunskaper som den vuxna, som vet bäst, kan förmedla. Maria och Stina uttrycker båda två att det är 

viktigt att se och bekräfta barnen vilket vi anser gör barnen till subjekt som är viktiga att lyssna på. 

Alla pedagogerna uttryckte någon gång under samtalens gång att dialogen med barnen är viktig. Detta 

tolkar vi som att pedagogerna ser barnen som likvärdiga, kompetenta medmänniskor som bör få lika 

stort talutrymme som de vuxna även om detta inte alltid är verkligheten.    

        Faktorer som kan tolkas skapa goda förutsättningar för ökat inflytande för barnen kan vara 

intagandet av barns perspektiv samt användandet av lyssnandets pedagogik. I vår studie kunde vi även 

se att pedagogerna använde sig av ord som lyhördhet, lyssnande och vikten av att fånga barnens 

intressen och frågor. Johannesen och Sandvik (2009:90f) framhäver lyssnandet som en förutsättning 

för delaktighet och inflytande. Vidare belyser författarna vikten av att inta ett barns perspektiv och 

därav anstränga sig för att förstå barnens tankar och intentioner. Halvars-Franzén (2010:49;111f) går 

lite längre och menar att lyssnandet som en förutsättning för lärande. Det äkta lyssnandet kräver ett 

användande av alla sinnen. För att få till ett aktivt lyssnande till barnen poängterar Halvars-Franzén 

(2010:112) att det krävs en barnsyn likt den inom det postmoderna tänkandet.  

        Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:71ff) betonar att barns perspektiv och delaktighet 

ständigt relateras till varandra. Att närma sig barns perspektiv innebär ett förhållningssätt hos de vuxna 

där barn tillskrivs en egen kultur och ett eget sätt att förstå världen. Det viktiga för pedagoger blir då 

att försöka närma sig detta genom äkta lyssnande till barnens intressen, tankar, intentioner och åsikter. 

På så sätt görs barnen delaktiga menar författarna. Att först bli delaktig är en förutsättning för att 

barnen ska kunna påverka sin situation och få ta beslut rörande frågor som berör dem.  

        I vår studie kunde vi se exempel på att pedagogerna intog barns perspektiv genom att beskriva att 

de försöker fånga och se barnens egna intressen samt låta dessa ligga till grund för planering och 

genomförande av tillexempel projekt.           

Hinder och yttre faktorer som påverkar/styr 

I våra intervjuer fick pedagogerna frågan om vad som kan utgöra hinder för barns delaktighet eller 

inflytande. Pedagogerna uttryckte faktorer såsom stora barngrupper, brist på personal och tid för 

planering samt när arbetslaget inte är överrens. En pedagog uttryckte att barnen inte kan få ha 

inflytande hela tiden och att det i övergångarna mellan aktiviteter kan vara svårt att ge barnen 

inflytande.  En annan pedagog uttryckte att det inte borde vara svårt att låta barnen ha inflytande i alla 

situationer men att det ändå är det ibland. Vi kan se likheter med informanternas svar och det Arnér 

(2009:16) sett under sitt utvecklingsarbete. Hon belyser att för stora barngrupper, för få i 

personalgruppen samt brist på tid för reflektioner var saker som lärarna upplevde som hinder när det 

kom till att låta barnen få ha reellt inflytande. Vår tolkning är att dessa yttre faktorer kan vara svåra att 

påverka som enskild pedagog men som Arnér (2009:20f) skriver att ”Om någon har rättighet så har 

någon annan skyldighet, vilket i det här sammanhanget innebär att om barn har rätt till något, som 

tillexempel inflytande, så innebär det att lärare […] är skyldiga att tillgodose denna barns rätt.” 

Frågan blir då återigen, hur får man till detta arbete i praktiken, trots dessa hinder?  
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        Åberg och Lenz Taguchi (2005:59;64f) tar en ståndpunkt när de skriver att det inte är det som 

sägs om ett fenomen som är det viktiga utan det som görs, det är det som utgör verkligenheten. 

Författarna menar vidare att begrepp som delaktighet måste diskuteras i arbetslagen men framförallt 

göras synliga i praktiken. Pedagoger måste ta sitt ansvar och ge barnen möjligheter att påverka sin 

vardag genom att få uttrycka sina åsikter och att dessa blir tagna på allvar. Den makt som pedagogerna 

besitter, när det kommer till att ge eller ta ifrån barnen möjligheten att påverka, menar Åberg och Lenz 

Taguchi (2005:67) måste upp till medvetandenivå hos pedagoger.        

I praktiken  

Vikten av att få fråga och få information 

Under Marias samlingar kan man tolka det som att det var ett öppet klimat och att Maria höll sig till en 

barnsyn som Johansson (2003:48) beskriver som «barn är medmänniskor». Inom detta perspektiv 

söker man komma närmre barnens behov och individualitet vilket vi tolkar att hon gör då hon bland 

annat frågar barnen om de har några frågor efter att hon gått igenom gosedjurshäftet, här får hon då en 

fråga som handlar om något hon precis talat om, men utan kommentarer så berättar hon återigen vad 

det är de tänkt att barnen ska få göra. Denna barnsyn har också skriver Johansson (2003:48) som 

utgångspunkt att söka ge barnen kontroll över en situation vilket Maria gör då hon åter berättar något 

hon precis talat om utan att påpeka att barnet i fråga inte lyssnat på det som just sagts. Även då alla 

barnen har fått frågan om vad deras gosedjur är för något och vad de har för namn ifrågasätter hon 

inte, utan konfirmerar endast då en pojke berättar att han inte har något namn på sin stingrocka. Maria 

säger att det kan vara så, vilket även Stina inflikar i att det inte är något fel med det. Detta tolkar vi 

som att de bekräftar barnens individualitet, i linje med barnsynen «barn är medmänniskor».  

        I intervjun och efter stimulated recall reflekterade Stina kring att det i alla sekvenser var ungefär 

samma barn som gjorde sina röster hörda och på så sätt fick inflytande över situationen. De barn som 

däremot satt tysta, hur får man som pedagog deras röster att höras? Hur får de inflytande och blir 

delaktiga? Johannesen och Sandvik (2009:78;89) skriver om något som de kallar stillhetens 

mellanrum. Författarna menar att barn aktivt kan välja att positionera sig eller i vissa fall blir 

positionerade till detta stillhetens mellanrum, d.v.s. inte pratar med ord, ljud eller rörelser och inte är 

synligt aktiva. Vidare belyser författarna att det finns en risk att pedagoger glömmer bort de barn som 

är tystlåtna. Med stöd i Johannesen och Sandviks ovanstående resonemang tolkar vi det som att det 

blir en balansgång för pedagogerna att känna av om stillheten ett barn uttrycker är självvald eller inte. 

Stillheten kan vara ett aktivt val för barn och ett sätt att avgränsa sig eller försöka påverka situationen. 

Det blir då viktigt för pedagogerna att ta detta på allvar (Johannesen & Sandvik, 2009:79;89). Om det 

å andra sidan är så att samma barn ofta blir positionerat till stillhetens mellanrum och inte får sin röst 

hörd måste pedagogerna agera och finna vägar till att ge även dessa barn utrymme i verksamheten. Vi 

tolkar det som att pedagogerna strävar efter detta då de bland annat låter barnen i turordning berätta 

om sina gosedjur inför de andra barnen i samlingen. 

 Regler och rutiner under samling 

Ett verktyg som barnen fått för att kunna få komma till tals i samlingen är handuppräckning. Vad vi 

kunde se under två av samlingarna var att detta hjälpte barnen att få tala. Dock kunde vi se under den 

tredje och sista samlingen att så inte var fallet. Där fick barnen sitta i nästan en kvart upp och ner med 

armen utan att den uppmärksammades. Detta kopplar vi till det som Pramling-Samuelsson och 

Sheridan (2003:72) skriver om när barnen uppfattar att de blir sedda och hörda har de känslan av 
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delaktighet. De menar att när den vuxne ser barnet och bemöter detta så har barnen inflytande och är 

delaktiga. Vad som kan reglera barnens delaktighet enligt Johannesen och Sandvik (2009:52f) är just 

rutiner och regler, ifall dessa är alltför starka så kan de istället utgöra hinder för delaktigheten. Detta 

kan vidare bli ett sätt för den vuxne att reglera barnen vilket då blir att handla om makt och en annan 

typ av barnsyn än den inom det postmoderna tänkandet. Emellertid kan vi tolka det som att Bodil var 

så inne i sitt material att hon inte kunde bemöta barnens uppsträckta händer förrän hon talat till punkt. 

Här kan man också se till maktbegreppet och den makt som Bodil besitter över barnen, de barn som 

vill säga något räcker upp handen men det är Bodil som väljer vem som får tala (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005:67;69).  Ett annat maktperspektiv påpekade Stina under sitt stimulated recall: 

Stina: [...] Först och främst det är ju såklart att hon har svårt att kanske sitta på golvet 

med det blir en otroligt stor skillnad av att hon sitter uppe på en stol.  

   – Utdrag ur stimulated recall 

Här kan vi dra en parallell till det som Johannesen och Sandvik (2009:44) skriver om makt, att man 

inte ska härska över barnen utan möta dem ansikte mot ansikte i vardagen, något som vi tolkar kan 

vara svårt då Bodil sitter högre upp än barnen. En annan aspekt på makt som vi kunde se vid 

samlingssituationen var som Arnér (2009:14) skriver om hur de vuxna väljer vems av barnens röster 

som ska få komma till tals och vems åsikter som ska respekteras och lyftas och vilka inte.  

Barns erfarenhetsvärld  

Sandberg och Eriksson (2010:620) skriver att då barn känner att de blir hörda och sedda så upplever 

de att de är delaktiga och har inflytande. Att deras intressen och behov har tagits i åtanke ökar denna 

känsla. Pedagogerna i förskoleklassen uttryckte att när man befinner sig i stora barngrupper så kan det 

vara svårare att kunna ge barnen inflytande, något vi kunde märka i samlingssituationerna då barnen 

ibland inte fick sina åsikter upplyfta. 

       Då barnen fick ta med sina egna gosedjur och tala om dem agerade de utifrån sin egen 

erfarenhetsvärld och när Maria frågade dem om de varit hos skolsyster eller BVC för att mätas och 

vägas lyfter hon återigen in deras erfarenheter och gör det mer konkret för barnen. Gosedjuren är något 

som kan antas ligga nära barnens egen verklighet och barnen blev positionerade som experter på just 

sitt gosedjur. Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:79) skriver att delaktighet handlar om att 

kunna fånga det som intresserar barnen, vilket vi tolkar att pedagogerna lyckats med i valet av projekt 

som handlade om barnens egna gosedjur.  

        Under Bodils samling kan man tolka det som att hon intog en barnsyn som Johansson (2003:50) 

beskriver som «vuxna vet bättre», i detta perspektiv så innebär det inte att barnens perspektiv inte tas i 

åtanke, men den vuxne anser ändå att dennes tankar går före barnens upplevelse av situationen. Vi 

tolkar det som att det Bodil berättade inte var något som barnen fann intressant, därför tappade en efter 

en koncentrationen. Åberg och Lenz Taguchi (2005:35) upptäckte liknande situationer i sitt arbete då 

de som pedagoger var tvungna att gång på gång börja om med det de ville ha sagt. Dock fann de efter 

reflekterande att barnen egentligen försökte säga något till dem genom sitt beteende, nämligen att 

situationen inte var intressant och meningsfull för dem. Åberg och Lenz Taguchi (2005:72) 

problematiserar även kring detta med samlingen, hur alla kanske inte sitter tyst och lyssnar och mycket 

fokus då istället läggs på att tysta och lugna ner. Då frågar sig författarna för vem är egentligen 

samlingen? Vid vårat stimulated recall med Maria kommenterade hon situationen som sådan och gav 

förslag på hur man kunde ha gjort istället: 
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[...]nu bryter vi här eller kanske ställa någon fråga om påsken eller vad ska ni göra i 

påsk eller lyfta in barnen på det sättet [...]det att när barnen får vara med och vara 

delaktiga och få vara med och kategorisera sina gosedjur eller vad det nu än är då är det 

väl mera observanta också då är de mer delaktiga i dialogen och med varandra de 

interagerar bättre.  

        Arnér (2009:30) menar att om man söker se vad barnen finner värt att uppmärksamma så ser man 

också vad de finner viktigt, man måste se barnen som deltagare som agerar rationellt efter sina egna 

premisser. I samlingen fann vi att de flesta barn inte fann innehållet meningsfullt och valde att 

sysselsätta sig med annat, vi tolkar det som att om Bodil hade uppmärksammat detta och låtit barnen 

interagera och få komma till tals så hade de kanske funnit samlingen meningsfullare och lärt sig något 

vilket vi tolkar var Bodils syfte med denna samling. Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:71) 

menar att om barnen ska kunna påverka sin situation är det viktigt att deras agerande tas på allvar. 

Bodils samling handlade om påsken, hon hade något att förmedla till barnen dock kräver det att barnen 

är delaktiga och engagerade för att de ska kunna ta detta till sig (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 

2003:76). Vilket vi tolkar att de inte var i denna situation. Detta kopplar vi även till det som Åberg och 

Lenz Taguchi (2005:35) skriver att samlingar ofta handlar om vad vuxna anser viktigt att barnen ska 

lära sig, frågan Åberg ställer sig är för vem är det viktigt? Att det många gånger blev en så pass hög 

ljudvolym i samlingen att pedagogerna var tvungna att tysta ner barnen kan vi koppla till det som 

Åberg och Lenz Taguchi (2005:37) skriver om samlingarna. Att det i många fall handlar om att barnen 

inte längre vill vara där och att det då inte är så konstigt att man då får ägna tid åt att be barnen vara 

stilla och tysta. Detta menade även Bodil under hennes stimulated recall att hon hellre hade sett att de 

var två pedagoger för då hade inte hon behövt ägna sig åt att tysta ner barnen. Vi kan tolka det som att 

den stora barngruppen och det faktum att Bodil ensam höll i samlingen kan ha påverkat barnens 

möjligheter till inflytande och delaktighet då Bodils största fokus låg på påskhistorian och att få 

barnen att lyssna.          

Planerade aktiviteter 

I de planerade aktiviteterna kunde vi se hur pedagogerna gick omkring i lokalerna och hjälpte de barn 

som efterfrågade detta, detta kan tolkas som ett sätt att hjälpa barnen till att kunna fortsätta vara 

delaktiga i aktiviteten samt ett sätt att göra barnen till subjekt som har tilltro till sin egen förmåga, 

vilket ligger i linje med Nordin-Hultmans (2004:166ff) resonemang att barn kan positioneras till 

kompetenta subjekt. Johannesen och Sandvik (2009:37;42) skriver om vikten av att se bortom fasta 

kategorier om vad barn är, vad de kan och hur de lär. Vidare belyser de betydelsen att möta varje barn 

som subjekt med en egen upplevelse av här och nu. Vilket pedagogerna i de planerade aktiviteterna 

verkade försöka efterleva.  

        I de planerade aktiviteterna kring att bygga ett hus till sitt gosedjur av en skokartong kunde vi 

återigen se det vi sett under samlingen kring gosedjuren, barnen var delaktiga och hade inflytande då 

de själv fick bestämma hur huset skulle se ut, vad som de ansåg passa sina gosedjur, detta tolkar vi 

som ett sätt att göra barnen till kompetenta subjekt vilket går i linje med Nordin-Hultmans tankar 

(2008:176). 

        Vad vi kunde se då barnen skulle skapa sina gosedjurshem var att valet av plats för att skapa detta 

begränsades av att ateljén, där man kunde måla, inte kunde hålla så många barn. Alternativet då blev 

att gå in i klassrummet där mycket annat material väntade. Vart man hamnade hade även att göra med 

var i turordningen man kom för att hämta en kartong, de första barnen slussades till ateljén och sedan 

när denna blev full ombads barnen att gå in i klassrummet istället. I Sandbergs och Erikssons 

(2010:623) artikel kom förskollärarna som var med där fram till att då barnen hade möjlighet att 



                                                                                                                                     
 

29 

 

bestämma och ta egna beslut så var de delaktiga och i denna situation handlade det inte så mycket om 

att bestämma som att komma först. Åberg och Lenz Taguchi (2005:71) tar i sin bok upp en snarlik 

situation men där ifrågasätter författarna det faktum om allt måste vara rättvist? Ska alla ha lika 

mycket? Vi tolkar det som att även fast barnen kanske inte tänkte längre på i vilket rum de fick sitta på 

så pass som vi gjort så handlar det ändå så som vi tolkat det om frågan att kunna få vara med och 

bestämma och inte lottas fram när det kommer till delaktighet och inflytande. Dock förutsätter inte 

inflytande och delaktighet vuxna, Johannesen och Sandvik (2009:60) belyser att barn antagligen 

upplever sig delaktiga i sammanhang där ingen vuxen styr, exempelvis i leken med andra barn. De 

menar vidare att det kan vara lätt att fastna i tanken att den vuxna aktivt måste ge barnen möjligheter 

till delaktighet och inflytande för att det ska räknas.  

       Under Bodils pass med barnen där de fått i uppgift att göra kycklingar av mjölkpaket fann vi 

materialet och tanken uttänkt och klar, vilket inte lämnade rum för barnens egna tanka något vi 

kopplar till hur Arnér (2009:33) framhäver vikten av att vidga sitt perspektiv, eller att skifta från det 

förutsägbara till det oväntade, vilket innebär att läraren inte från början bestämmer sig för hur 

situationer eller barns agerande borde te sig, utan i stället förhåller sig nyfiken och undrande inför det 

som sker. Om barnet ska kunna utvecklas i samspel med den vuxne måste läraren utgå från det 

obestämda och oförutsägbara och intressera sig för det om är oväntat och hellre ställa sig frågor än att 

komma med svar. Arnér (2009:29) visar även att för vuxna är det naturligt att utgå ifrån ett 

vuxenperspektiv. Ett barnperspektiv måste den vuxne däremot välja. Och även om man medvetet har 

valt kan det vara svårt att hålla fast vi det. Johansson (2003:45) betonar att för att få tillträde till barns 

livsvärldar krävs inte bara närvaro, närhet, sensitivitet och respekt, utan det krävs också tid. 

        En sekvens som inte observerats under våra tre dagar hjälpte oss i urvalet av förskoleklass. Ett 

exempel på när barnen enligt oss verkligen fick ha inflytande. Vi tolkar det som att pedagogerna 

lyckats skapa en sådan tillåtande miljö att flickan i fråga vågade kritisera ingången efter rasten, hennes 

perspektiv tas tillvara på och tas på allvar. Detta går i linje med det Arnér (2009:23) skriver gällande 

att ett intagande av barns perspektiv kan skapa en tillåtande miljö där barnen vågar föra sin talan. Att 

det tas på allvar visar pedagogerna genom att lyfta frågan till resten av barngruppen så att alla kan få 

vara med och diskutera och rösta kring vad de anser som bästa sättet att ta sig in på efter rastens slut. 

Detta överensstämmer med det som Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003:78) skriver om att barn 

måste få vara med i olika beslutsprocesser och att delaktighet är en förutsättning för att barnen ens ska 

kunna föra sin talan.  

Slutdiskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att försöka ta reda på hur pedagogerna i en verksamhet talar kring ett 

fenomen och sedan har vi försökt genom videoobservationer ta reda på om de införlivar sina tankar i 

sitt arbetssätt. En av pedagogerna uttryckte tydligt att inflytande och deltagande alltid ska vara en 

självklarhet och att hon alltid försökte arbeta så, även om hon visste att det faktiskt ibland inte blev 

som hon tänkt. Hon uttryckte även att när hon upplevde att barnen varit delaktiga och haft inflytande 

så var det ett av de lyckade arbetspassen. Johannesen och Sandvik (2009:29) menar att såväl 

delaktighet och inflytande innebär mer än att bara få göra val och vara del av majoritetsbeslut. Vi 
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menar att det är något som bör finnas med i varje del av förskolan och förskoleklassens vardag. För 

oss innebär det att vara lyhörd för barnens uttryck, tankar, åsikter och intentioner och sedan låta dessa 

påverka det man gör. 

        En inspiration till vår studie har varit en uppsats skriven av Carlstein och Enberg (2011:22) vid 

Borås högskola. De har sökt reda på vad barns inflytande betyder utifrån pedagogernas tolkningar. I 

likhet med resultaten i vår studie kommer de fram till att tidsbrist, förhållningssätt, brist på planering, 

vardagsrutiner, storleken på barngruppen och den ökade arbetsbelastningen var faktorer som 

påverkade hur pass mycket inflytande barnen kunde få.  

        Begreppen delaktighet och inflytande upptäckte vi att alla tre pedagoger fann svåra att definiera 

med egna valda ord. När vi läst litteratur har även vi funnit det svårt att nåla fast dem med en 

beskrivning, vilket också varit en del av syftet, att ta reda på vad begreppen betyder för oss. Trots detta 

står det om barns delaktighet och inflytande i förskolans läroplan och att detta är något som ska 

genomsyra barnens vardag och lägga viktiga grundstenar för deras uppfattning av demokrati (Lpfö98-

2010:12).   

        Begreppen formulerings- och realiseringsarenan har i studien blivit viktiga begrepp. Vi har dock, 

som vi tidigare belyst, valt att använda dem på ett annat sätt än de används i litteraturen vi läst. I 

undersökningen blir formuleringsarenan att handla om det pedagogerna säger i intervjuerna och 

stimulated recall, deras förhållningssätt och barnsyn. Medan realiseringsarenan handlar om det vi sett i 

våra observationer. Vi är dock medvetna om att det vi kunnat se i vårt resultat är en bild av 

verkligenheten och att vi endast fått ett axplock av den verksamhet vi studerat. Resultatet för studien 

kan ändå tolkas överensstämma med den tidigare forskning vi tagit del av samt vidareforskning som 

kommer att genomföras inom området.  

        Arnér (2009:14) delar på begreppen delaktighet och inflytande och menar att barn ofta ses som 

delaktiga men att de även ska ha möjlighet att med sitt inflytande påverka det som sker i 

verksamheten. Arbetet skall utgå från barnens erfarenhetsvärld och deras intressen. Det vi kunde 

upptäcka i våra observationer, utförda intervjuer och stimulated recalls var att i verkligheten så fick 

kanske inte barnen alltid det utrymme de åberopade. Vi upptäckte vidare att när pedagogerna talar om 

begreppen delaktighet och inflytande tolkar de dem olika. Halvars-Franzén (2010:82f) påpekar risken 

att en klyfta uppstår mellan formulerings- och realiseringsarenan. Hon skriver att kopplingen mellan 

det som står skrivet och det som ska göras i praktiken är komplext och att det inte finns något som kan 

garantera att det som lagarna säger är något som realiseras i vardagen. Detta kopplar vi till att man kan 

tala om saker men att sedan implementera dem i det verkliga livet är mer komplext då man där möts 

av ramar såsom tid m.m.  

        Det alla pedagoger tog upp som en faktor för barnens delaktighet och inflytande var dialog. Att 

det är viktigt att hålla en dialog med barnen, att de vuxna får tala men att även utrymme för barnens 

talan finns. Att sedan de vuxna lyssnar på barnen är en viktig förutsättning för barnens delaktighet och 

inflytande (Johannesen & Sandvik, 2009:91). Utifrån vårt valda perspektiv ses barn som kompetenta 

medkonstruktörer av den kultur de lever i. De ses även som aktiva subjekt som har mycket att komma 

med och att deras åsikter och tankar bör tar på allvar. I och med detta synsätt kan barnen aldrig 

reduceras till tomma kärl som ska fyllas med den kunskap som de vuxna anser sig besitta (Dalhberg et 

al., 2001:76ff). Då alla pedagogerna talade om dialog och att man inte vill stå och mässa inför barnen 

kan vi tolka det som att de ser barnen som kompetenta och värda att tala med och inte endast fylla med 

information. Trots denna insikt så upplevde alla tre informanter att det kunde vara svårt att ibland ge 

barnen inflytande.  

        Enligt förskolans läroplan så är det barnens intressen som ska ligga till grund för utformningen av 

verksamheten (Lpfö98-2010:12).  Dock har vi varit i en förskoleklass inför denna studie men som vi 
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tidigare påpekat anser vi att förskolans läroplan bör implementeras även i förskoleklassen då denna är 

en övergång från förskolan till skolan. 

        Likt Sandberg och Eriksson (2010) har vi sökt ta reda på vad begreppen betyder för de pedagoger 

som arbetar i verksamheten. I deras studie har de utgått från enkäter medan vi försökt att med egna 

ögon se verkligheten. Förskollärarna från Sandbergs och Erikssons (2010:625) artikel höll alla med 

om att kunna bestämma över sig själv och att ha kontroll över vardagen var starka indikatorer som 

syftade till deltagande. För informanterna i vår studie var delaktighet mer att få vara med och ta del av 

det som skett, det som sker och kommer att ske.  

        Åberg och Lenz-Taguchi (2005) skriver om och ifrågasätter samlingen i sin bok, likt så gjorde 

även våra tre informanter. I boken så är erfarenheterna utskrivna utifrån nätverk och egna erfarenheter 

medan vi som sagt intervjuat och varit ute i verksamheten för att söka snappa upp vad som sker och 

hur detta talas om. Våra tre informanter resonerade på något vis kring samlingen med frågor som 

tillexempel; vad är den till för? Vilket är syftet med samlingen? Vad Åberg och Lenz-Taguchi 

(2005:36) skriver om i sin bok är att de under ett nätverk tog upp just samlingen, vad har den 

egentligen för syfte? Att låta barnen ha inflytande över innehållet var något som författarna belyste i 

sin bok och i vårat stimulated recall tar även Stina upp detta, det faktum att de hade bestämt vad som 

skulle göras men att man istället kunde ha vänt frågan till barnen.  

        Johannesen och Sandvik (2009:41) tar upp att våga släppa taget, vilket även pedagogen Stina 

talade om. Hennes tanke var att hon skulle ha ramarna men att det sedan barnen skulle få styra hur 

resultatet blev. På så vis ansåg hon att de kunde få vara som mest delaktiga och ha inflytande om hon 

endast erbjöd dem en början utan ett uttänkt slut och där hon bara följde barnen dit de ledde 

arbetspasset. Johannesen och Sandvik (2009:41) skriver om att släppa taget men dock inte ansvaret, 

med ramar och en uttänkt plan kan man tolka det att det är det informanten söker göra också. Det kan 

tolkas som att de pedagoger som innehar barnsynen «barn är medmänniskor», försöker få insikt i 

barnens upplevelser genom att låta dem diskutera och rösta fram ett resultat som gynnar dem 

(Johansson, 2003:48). Detta kan tolkas bidra till att göra barnen delaktiga i planering och 

genomförande av verksamheten. Barnen får i dessa situationer reellt inflytande och möjlighet att 

påverka vad som ska ske följande veckor samt ta beslut i frågor som berör dem vilket går i linje med 

det som står i styrdokumenten. Detta sätt att arbeta kan vi också koppla till det som både Arnér 

(2009:39) och Johannesen och Sandvik (2009:42) skriver om, nämligen att barn kan mycket och kan 

lära de vuxna. 

Metoddiskussion  

Då vi ställer våra valda metoder mot andra metoder ser vi följande. Vi anser att videoobservationer är 

bättre än vanliga observationer då man kan titta på materialet gång på gång och då har möjlighet att 

upptäcka nya saker som man annars kanske hade missat. Dock krävs det att de barn och pedagoger 

som man filmar känner sig trygga med forskaren. Detta anser vi att de var, annars hade vi troligtvis 

inte fått de så nära på naturliga situationerna som vi fick. En annan viktig faktor är att man som 

forskare är bekväm med tekniken då detta annars kan ta alldeles för mycket tid. Även detta anser vi att 

vi var.  

        Att använda oss av stimulated recalls var av stort värde för vår studie samtidigt som det var ett 

mycket intressant arbetssätt där vi fick möjligheten att komma nära informanternas egna tankar och 

reflektioner. Något som vi tror inte hade varit möjligt i samma utsträckning med en annan metod. 

Denna metod medförde även att informanterna fick en aktiv roll i forskningsprocessen vilket vi anser 

höjde studiens tillförlitlighet. Genom att vi använde oss av både intervjuer och stimulated recall fick vi 
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mycket material att arbeta med. Tyvärr kändes det som att vi fick välja bort mycket vettigt som 

pedagogerna uttryckt p.g.a. utrymmesbrist.  

        Dalen (2007:39) framhäver att intervjuer kan vara svåra att genomföra om man är ovan. Vi hade 

båda utfört intervjuer tidigare men har ändå inte hunnit få in den vanan som krävs för att en 

intervjusituation ska bli verkligt avslappnad och kännas bekväm. Vårt genuina intresse för 

informanternas berättelser kan dock antas hjälpt oss. Intervjuguiden med frågorna blev både till ett 

hinder och ett stöd. I de fall då man kände att informanten svävade iväg eller inte riktigt svarade direkt 

på frågan kunde det upplevas svårt att ställa givande följdfrågor. Vidare kan det tolkas svårt att veta 

om det pedagogerna uttryckt i intervjuerna är deras personligt professionella tankar eller om det är 

tillrättalagda svar. Att vi valde att använda oss av diktafon vid intervjuerna och stimulated recalls 

bidrog till att vi fick med informanternas egna ord (Dalen, 2007:33). Att vi sedan var med båda två vid 

alla tillfällen hjälpte oss på så sätt att den som höll i intervjun kunde anta en mer avslappnad och 

intresserad roll då den andre antecknade som stöd till inspelningen. Vi kunde även ha koll på 

informantens kroppspåk och miner under intervjuerna och stimulated recall.  

        Det är viktigt att som Lalander (2011:103) framhäver vara medveten om att man som forskare 

påverkar fältet mer än man själv tror. I och med den goda kontakten vi hade till det valda fältet kändes 

våra besök naturliga trots att vi valde ganska passiva roller som observatörer. Både barnen och 

pedagogerna verkade okej med vår närvaro och respekterade vår roll i verksamheten. Dock är vi 

medvetna om att vi påverkat situationerna endast genom att befinna oss i rummet.  

Vidare frågor och forskningsområden  

Detta har varit ett intressant arbete som öppnat våra ögon för saker som alltid borde vara självklara. 

Vår användning av videoobservationer som vi senare använde för våra stimulated recalls var ett bra 

sätt att se hur det fungerar mellan det som sägs och det som faktiskt görs. Studien var dock för kort för 

att få med allas röst. Det vore intressant att även belysa fenomenet ur barnens perspektiv. Vet de om 

vad de har för möjligheter att påverka? Med hjälp av barnintervjuer eller genom att låta barnen samtala 

i grupp om vad det betyder att få bestämma och att få vara med kunde man närma sig deras perspektiv. 

Då framhävs tre aspekter att jämföra emellan, vad pedagogerna och barnen säger och vad som sker i 

verkligheten. Ännu ett förslag till vidareforskning kan bestå av att besöka flera 

förskolor/förskoleklasser och jämföra skeenden. För att kunna dra det ännu längre skulle det vara 

intressant att se hur det talas om samt hur det faktiskt görs angående begreppen delaktighet och 

inflytande i olika delar av Sverige, och sedan självklart ute i världen. Olika kulturer och länder har 

olika förutsättningar. Frågan blir då hur de länder som skrivit under FN:s barnkonvention efterlever 

denna? Låter de barnen vara med och bestämma i beslut som rör dem själva? 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguide 

Hur tolkar du begreppet delaktighet? 

 

 

 

 

Hur tolkar du begreppet inflytande? 

 

 

 

 

När anser du att barnen blir delaktiga eller får ha inflytande?  

 

 

 

 

När kan det vara svårt att låta barnen få ha inflytande?  

 

 

 

 

 

 

När tror du att barnen uppfattar att de har inflytande? 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

36 

 

Bilaga 2  

Brev till föräldrarna                                                                  

Hej!                                                                                                                                          2012-03-29 

Vi heter Emma Karlkvist och Sandra Collin. XXXX (censurerat p.g.a. anonymitetskravet).  

Vi studerar båda två till förskollärare vid Stockholms universitet. Vi är i slutskedet av vår utbildning 

och ska nu skriva ett större självständigt arbete. För att få underlag till vårt arbete har vi intresse av att 

observera två samlingar i förskoleklassen där ditt/dina barn går. Detta har vi tänkt göra med hjälp av 

videoobservationer.  

Videomaterialet kommer endast vara tillgängligt för oss och vår handledare. Allt material raderas och 

förstörs när vårt arbete blivit godkänt. Ingen utomstående kommer att ha tillgång till materialet under 

arbetets gång.   

I vårt självständiga arbete kommer skolan, pedagogerna och barnen ha fingerade namn, d.v.s. inga 

riktiga namn kommer nämnas och inget kommer kunna härledas tillbaka till vare sig skolan, 

förskoleklassen eller ditt/dina barn.  

För att veta vilka barn som tillåts vara med i våra observationer ber vi er lämna talongen längst ner på 

denna lapp till personalen för att visa ert samtycke eller inte till att ert barn får videofilmas. Ert barns 

deltagande är självklart helt frivilligt! Vi hoppas att ni känner er motiverade att bidra till att vårt 

examensarbete blir genomförbart.  

Vi kommer att besöka ditt/dina barns förskola v. 14-15  

Lämna lappen senast måndagen den 2/4 

 

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Collin  

Emma Karlkvist  

 

Klipp här 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

Barnets namn………………………………………………………………………………….. 

Förälderns namn ……………………………………………………………………………….. 

Det är okej att mitt/mina barn blir videofilmat 

Det är inte okej att mitt/mina barn blir videofilmat 
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