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Syftet med denna studie var att få och ge en inblick av hur barns delaktighet, inflytande 

och intresse kommer till uttryck i förskolans vardag. Frågor vi sökte svar på var hur 

pedagoger förhåller sig till barns inflytande, delaktighet och intresse samt hur detta 

speglar sig i den pedagogiska verksamheten. Något som påverkat vårt eget intresse 

kring begreppen är den revidering av läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som 

genomfördes under 2010. Numera ska pedagogerna mer aktivt och medvetet reflektera 

och dokumentera barns inflytande och delaktighet och vi ville med denna studie även ge 

en bild av hur pedagoger förhåller sig till dessa nya riktlinjer.  

 

Vi har med inspiration från en etnografisk ansats genomfört en kvalitativ studie där data 

samlades in under en dag med fokus på barns inflytande, delaktighet och intresse på en 

förskoleavdelning.  

 

Resultatet visade att under denna dag var barns delaktighet, inflytande och intresse 

mestadels kontrollerat och lärarstyrt. Inflytandet var begränsat till val av sånger, hur 

mycket mat de ville ta samt vem/vad de ville leka med ute respektive inne. De två 

pedagoger som intervjuades gav en bild av att barns delaktighet är frivillig och att barns 

intresse styr verksamheten i de fall där framför allt teman planeras. Kommunikation var 

den metod som ansågs vara mest lämplig att använda för att ta reda på barns intresse.  
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The aim with this study was to give and receive an insight of children’s participation 

during one day in a preschool. Answers we were interested in finding out were how 

pedagogues act in relation to children´s influence, participation and interests and how 

this shows in the pedagogical context. Our own interest of children´s participation was 

influenced by the new revised curriculum that took place in 2010. Nowadays the 

pedagogues’ have to be more active and reflect and document children´s influence and 

participation, and therefore we wanted to use this opportunity to create a picture of how 

pedagogues deal with these new guidelines.   

 

We have with an ethnographic inspired approach performed a qualitative study with 

data collected during one day with focus on children´s influence, participation and 

interest in one preschool section.  

 

According to the result children’s participation and influence this day were controlled 

by the pedagogue. The influence was limited to matters concerning how much food the 

children could take and with whom and where they wanted to play, both inside and 

outside. The two interviewed pedagogues painted a picture that children’s participation 

is voluntary and that child’s interest affects the preschools’ everyday contents, 

especially when the pedagogue plan a theme. Communication was seen as the best 

method for finding out about child’s interests.  
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Del 1. BAKGRUND 
 

Inledning 

År 2010 genomfördes en revidering av läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Bland annat 

infördes ett kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. I denna 

del finns riktlinjer för att arbetslaget ska ”dokumentera, följa upp och analysera 

kommunikation och samspel mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 

vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och 

rolig.” (Lpfö98 (rev 2010), s. 15). Arbetslaget ska även ”dokumentera, följa upp, 

utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och 

utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, 

utforskande, frågor och idéer tas till vara” (a.a., s. 15).  

 

Barns delaktighet och inflytande i förskolan – internationellt och nationellt 

perspektiv 

Kwon (2002) redogör i sin rapport för de grundprinciper som satt normen på den 

engelska förskolans läroplan och där individualisering är en av dessa principer. Denna 

princip handlar om vad barn behöver och vad de är intresserade av och att pedagogerna 

ska visa respekt för detta. Någon som har påverkat läroplanen i England är John Dewey 

och hans learning by doing har influerat de flesta förskolor tillsammans med vikten av 

att kunna erbjuda barnen en miljö som är både spontan och styrd. Detta teoretiska 

barncentrerade perspektiv lyfter även vikten av att barn lär sig på ett mer effektivt sätt 

om de själva får välja vilka aktiviteter de vill ägna sig åt. Denna teori är dock starkt 

ifrågasatt av många (Kwon, 2002) som menar att barn inte alls drivs av en inre 

motivation och egna intressen. Vår uppfattning är dock att barn är kompetenta och 

nyfikna med egna intressen och frågan är hur detta kommer till uttryck i den svenska 

förskolan särskilt med fokus på barns delaktighet, inflytande och intresse. 

Som verksamma både inom förskola och skola behöver vi fördjupa oss inom detta 

område, särskilt då tidigare pedagogisk forskning (Emilson 2008; Ekström, 2007) visar 

att det är svårt att hantera och spegla barns inflytande i verksamheten. Vi som genomför 

denna studie är intresserade av hur man inom förskolan arbetar och uppfattar barns 

inflytande, delaktighet och intresse. Vi anser att vi behöver dela med oss av metoder och 

förhållningssätt för att på ett bra sätt kunna följa de uppsatta riktlinjerna. Även lärare i 

grundskolan har stor nytta av denna kunskap då bedömning och utvärdering får allt 

större utrymme bland yngre skolelever anser vi. Både Olofsson (2010) och pedagogisk 

forskning gjord av Ekström (2007) visar att barn inte ges något reellt inflytande i den 

pedagogiska verksamheten förutom i den fria leken. Den fria leken var något som tidigt 

kom att genomsyra den engelska förskolans läroplan men som även senare kom att 

kritiseras av Meadow och Cashdan 1988 (Kwon, 2002) då de ansåg att den fria leken 

innehöll begränsningar i interaktionen mellan barn och lärare och att denna interaktion 

under leken är nödvändig för att barns lärande ska optimeras. Kan denna syn på barns 

lärande påverka det pedagogiska förhållningssättet till barns delaktighet och inflytande 
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då dessa begrepp skulle kunna minska inom den fria leken för att ge plats för ett större 

lärande eller går de att integrera på ett bra sätt och i så fall hur?  

Olofsson (2010) menar att det inte är utan problematik för pedagoger i situationer då 

barn delar med sig av sina intressen, då inte alla barn kan uttrycka sig på samma sätt. 

Observationer Olofsson gjort visar att det inte är lätt att ta alla barns intresse och 

använda sig av den i verksamheten då det oftast är några barns intresse som styr. 

Olofsson menar att det är de barn som lärt sig de sociala koderna och som har lätt för sig 

att prata som får med sig andra barn och förskoleläraren anser sig då fånga upp barnens 

intresse genom att exempelvis införa ett temaarbete kring aktuellt intresse. Vi undrar om 

en pedagog möjligtvis kan ge alla barn lika mycket inflytande och delaktighet i 

förskolans vardag? Hur arbetas det med barn som sitter tyst? Som vi ser det innehåller 

Lpfö 98 (rev. 2010) inga metoder för hur det är tänkt att det hela ska gå till och risken är 

som Olofsson (2010) nämner att barns inflytande, framför allt under samlingar, handlar 

om att välja mellan redan förutbestämda aktiviteter.  

Viktigt är att inte glömma miljön i förskolan när vi pratar om barns intresse och 

inflytande då det är i och ur miljön som det skapas möjligheter till lärande och 

utveckling, som i sin tur kan komma att påverkas av just barns intresse och inflytande. 

Vår erfarenhet av miljön i förskolan är att den för det mesta är uppdelad i olika mindre 

miljöer för olika lekar och aktiviteter som varierar beroende på barngruppens ålder. Om 

man ser miljön som den tredje pedagogen (Svedberg & Zaar, 1998) bör även den 

inbjuda till delaktighet och inspirera och väcka ett intresse hos barn. John Dewey 

uttryckte att: 

The child-centered teacher is a guide and an arranger of the environment, rather than an 

instructor. Thus, teachers are supposed to select materials and activities that will interest 

children and enable them to find out about the surrounding world. (Dewey, 1959; ref. i 

Kwon, 2002) 

Dahlberg och Åsén (1998) återger Malaguzzi som menade att om miljön utformas på ett 

sådant sätt att den inspirerar, inte bara till tankar och känslor, så skapas möjligheten till 

ett aktivt utforskande vilket i sin tur genererar ett lärande. Det är en utgångspunkt även 

för oss i valet att observera miljön för att se hur den är utformad för att inspirera barnen 

till ett aktivt deltagande. Författarna Svedberg och Zaar (red.)(1998) skriver om den 

pedagogiska filosofin Reggio Emila, som talar om miljön som den tredje pedagogen. 

Miljön skapas av pedagogerna som vid ett tillfälle konstruerar miljön på ett sådant vis 

att det inspirerar, ger barnen en möjlighet att uppleva med alla sina sinnen och utmanar 

barnen att aktivt utforska och utveckla sina tidigare erfarenheter utifrån de kunskaper 

och erfarenheter som de har vid den bestämda tidpunkten. Genom att skapa utmanade 

miljöer som stödjer och stimulerar barnens intressen, motiveras och uppmuntras barn till 

kreativitet, vilket då leder till att miljön skapar situationer för utveckling och lärande 

(a.a.). Författarna menar att med hjälp av ett utforskande och problemlösande arbetssätt 

utvecklas barnens tänkande genom att de ställer hypoteser och skapar egna teorier i 

kommunikation med vuxna och barn och reflekterar över sina teorier. Det gäller för 

pedagogerna att ständigt utveckla miljön så att den fortsätter att utmana barnen, skapar 

dialoger mellan pedagoger och barn och att dessa tillsammans reflektioner kring det 

skapta problemet eller utmaningen (a.a.). Att miljön är något som kan utmana och 

intressera är viktigt, inte bara i förskolan, utan även i skolan. Vi anser att rummet är en 

källa för inflytande, delaktighet och barns intresse i förskolan, men inte i skolan vilket 

kan innebära att skolan har mycket att lära av förskolans pedagogiska utforming och 
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arbetsmetoder för att själva bli bättre på att synliggöra elevers inflytande och 

delaktighet.  

Vad innebär egentligen omarbetningen av Lpfö 98 med tanke på barns delaktighet, 

inflytande och intresse för läraren i förhållande till den pedagogiska verksamhetens 

fortsatta arbete och utveckling? Innebär det extra arbete för pedagogerna eller finns det 

ett sätt att förhålla sig till dess riktlinjer utan att uppleva tidsbrist och för höga 

förväntningar från regeringen? 1996 genomförde den brittiska regeringen en 

läroplansreformation (Kwon, 2002) som innebar att förskolor kunde ansöka om 

ekonomiskt bidrag med motiveringen att förskolan höll en viss utbildningsnivå. 

Inspektörer besökte förskolorna med fokus på bland annat 4-5 åringars förmågor att 

räkna, känna igen sitt namn och olika matematiska symboler. Detta innebär enligt 

Kwons (2002) rapport att de engelska förskolorna och dess läroplan blir allt mer 

läroinriktad och kontrollerande, allt för att höja standarden i förskolan. 2003 satte 

statsrådet Thomas Östros ihop en grupp som fick till uppgift att utreda eventuella 

möjligheter till ökat reellt inflytande i förskola, frittidshem, skola och även inom 

vuxenutbildningen i Sverige (Utbildningsdepartementet 2003:46). Det som är intressant 

med denna utredning, jämfört med den reformation som tidigare gjorts i England, är att 

fokus låg på möjligheter till utveckling inom dekokratiska ramar medan det i England 

fokuserades på kvalité och kunskapsutveckling. Kan denna utredning som genomfördes 

för åtta år sedan lett till några förändringar ute i verksamheterna och i så fall, vad ligger 

fokus på idag vad gäller barns inflytande, delaktighet och intresse? 

Varför ett begrepp som inflytande är viktigt kan motiveras med 

utbildningsdepartementets SOU 1996:22 (ref. i utbildningsdepartementet DS 2003:46) 

tre grundläggande motiveringar till varför barn ska ges mer inflytande. Dels anses 

inflytande vara en mänsklig rättighet och för det andra framhålls inflytande som en del 

av det demokratiuppdrag skolan har idag och för det tredje finns en diskussion om att 

inflytande är en stark förutsättning för lärandet. Enligt detta sätt att se på vikten av 

inflytande innebär det att vi som aktiva lärare inom pedagogisk verksamhet har en 

skyldighet att tidigt ta barnens perspektiv. Idag blir ett barncentrerat perspektiv allt mer 

framträdande (Emilson, 2008) och vi behöver därigenom skaffa oss mer kunskap kring 

vad detta innebär för vårt pedagogiska uppdrag och inte minst fundera över vad vi har 

för egna värderingar.  

Genom att synliggöra barns delaktighet, inflytande och intresse kan vi samtidigt 

synliggöra de situationer då barn inte ges dessa möjligheter vilket då kan leda till 

kunskap kring vilken barnsyn och värden som ligger bakom och styr pedagogernas val. 

Att det finns ett medvetet handlande bakom dessa val är inte ens säkert vilket i sin tur 

innebär att vi i så fall måste bli bättre på att göra barnen till medkonstruktörer och inte 

se dem som passiva mottagare (Emilson, 2008). Detta är något vi vill undersöka 

närmare då vi anser att ett pedagogiskt handlande kan komma till uttryck på flera olika 

sätt beroende på vilka vi är som pedagoger.  

Begrepp 

Inflytande och delaktighet – två svårdefinierade begrepp 

I dagens svenska läroplan betonas barns delaktighet och inflytande starkare än någonsin 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003), men samtidigt är dessa begrepp 

svårtolkade och relativa, vilket enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 



 

4 
 

(2001; Emilson 2008) kommer till uttryck och synliggörs i lärarens pedagogiska 

handlande med barnen. Detta innebär enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) att vi vuxna antingen skapar förutsättningar eller begränsningar för 

barns delaktighet och inflytande.  

Emilson (2008) försöker i sin avhandling finna en definition på begreppet delaktighet 

och lyfter fram Anders Gustavsson (2004) som menar att det i princip inte är möjligt att 

finna en entydig definition bland annat på grund av att dess innebörd blir olika beroende 

på i vilken kontext det används i. Emilson försöker finna en tolkning på delaktighet och 

inflytande utifrån hur läroplanstexter framhåller dessa och ser det som en rimlig 

tolkning att båda begreppen handlar om barnens möjligheter till att vara med och kunna 

påverka sin vardag i förskolan på olika sätt. Emilson definierar delaktighet i sin 

avhandling som ”möjligheten till att vara en del av något, att vara inkluderad, 

accepterad och engagerad samt ha tillgång till att göra val, ta initiativ, och fatta beslut” 

(Emilson 2008, s.29) 

Arnér (2009) definierar begreppet inflytande som att ge barn möjlighet att påverka sin 

tillvaro på ett påtagligt sätt. För att lyckas med detta menar Arnér att pedagogen måste 

kunna ändra sin egen planering även om den utgår ifrån barnens erfarenheter, idéer och 

initiativ, för att kunna utveckla den utifrån barnens perspektiv. Författarens tolkning av 

delaktighet är att det innebär att barnet tar del av något som andra har bestämt. I vår 

studie kommer begreppen delaktighet och inflytande användas i form av de tolkningar 

som av Emilson (2008) och Arnér (2009) har omnämnts ovan.  

Vi tycker att dessa begrepp går in i varandra men vi anser att delaktighet innebär 

möjligheten att vara en del av något i olika grad, allt ifrån att det är läraren som styr till 

att det är på barnens initiativ. Inflytande anser vi innebär att barnet kan påverka 

verksamheten och innehållet i den pedagogiska leken och samlingen. Exempelvis ges 

barnen möjlighet att påverka vad pedagogen planerar och att pedagogen på så sätt tar 

barnets önskningar på allvar. 

Intresse – en fråga om engagemang 

Begreppet intresse beskrivs enlig Nationaencyklopedin (NE, Sökord: intresse) som en 

attityd där man önskar att ta del av något. Det beskrivs även som en nödvändig grund 

och en bidragande orsak till att en persons eller en grupps önskningar, krav, rättigheter 

eller behov tillgodoses (www.ne.se). Utöver dessa innebörder menar även vi i vår studie 

att intresse är något som barnen i verksamheten visar sig roade och/eller engagerade av. 

Intresse behandlas även i studien som något som kan uppstå från yttre stimuli samtidigt 

som det kan påverka yttre faktorer då det kommer från barnet självt. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barns delaktighet, inflytande och intresse 

kommer till uttryck i förskolans vardag med inspiration utifrån en etnografisk ansats. 

Frågeställningar: 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppen barns intresse, delaktighet och inflytande i 

förskolans vardag? 

 Hur relaterar pedagogerna Lpfö 98:s (rev. 2010) nya riktlinjer till sitt arbete i 

den pedagogiska vardagen kring barns intresse, delaktighet och inflytande? 
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 På vilka sätt låter pedagogerna barns intresse, delaktighet och inflytande komma 

till uttryck i förskolans vardag? 

Tidigare forskning  

Under denna rubrik ger vi en forskningsöversikt som skrivits i Norden om barns 

delaktighet, inflytande och intresse. 

Om barns inflytande   

I sin avhandling gör Emilson (2008) en sammanfattning av tre tidigare studier hon gjort 

som ligger till grund för hennes doktorsavhandling. I den andra studien; young 

children´s influence in a preschool context låg fokus på att studera vilka möjligheter 

barn har till inflytande i förskolan. Under sina observationer fann hon att samlingen var 

en av de situationer där dessa möjligheter var hårt kontrollerade av pedagogerna. 

Resultatet från studien visade en begränsad möjlighet till inflytande och det varierade 

utifrån lärarens grad av kontroll. Kontrollen kunde ske på flera olika sätt och mest 

inflytande fick barnen då lärarna var mer förstående och försökte ta barnens perspektiv 

och gav respons och hade en lekfullhet i sina röster när de talade med barnen. En av 

Emilsons slutsatser blev att ”barnets inflytande ökade när lärarens kontroll över 

kommunikationens vad- och huraspekt var svag och karaktäriserades av kommunikativt 

handlande innefattade ett närmande av barnets perspektiv” (Emilson 2008, s. 79). 

Möjligheterna för barns inflytande ligger alltså inom ramen för det kommunikativa 

handlandet. Sheridan (2001) skriver även hon i sin avhandling att barn har inflytande 

men att den i stort sett är begränsad till att handla om val av aktiviteter/lekar. Vad gällde 

den pedagogiska organisationen och dess innehåll var barns inflytande inte lika vanligt 

förekommande. Denna forskning anser vi vara intressant för vår studie då läroplanen för 

förskolan idag har ökat fokus på barns inflytande men frågan är om det fortfarande finns 

lika tydliga begränsningar i form av reellt inflytande i verksamheten? 

Rubinstein Reich (1996) skriver att det genomförts många studier som har undersökt 

interaktionen mellan barn och vuxna i förskolan. Forskningen har funnit ett mönster i 

formella samtal i grupp, till exempel i samlingar, som visar att pedagogen dominerar 

samtalet både kvalitativt och kvantitativt. Pedagogens makt i kommunikationen visar 

sig genom att pedagogen lägger beslag på mycket talutrymme, introducerar nya ämnen, 

ger sig själv tolkningsföreträde och rätt att avbryta när det är samtalspartnerns tur att 

prata. Pedagogen ställer även ledande frågor till barnen som förväntas ge korta svar som 

den vuxne värderar. Barnen måste vara väldigt ihärdiga för att komma till tals, menar 

författaren. Pedagogen använder det barnet uttrycker i samtalet, till att få fram det denne 

försöker lära ut, men glömmer då ofta att bekräfta barnet på ett känslomässigt plan. 

Vissa undersökningar som författaren tagit del av visar att frågorna till barnen under 

samlingarna, snarare tystar ner dem, än uppmuntrar till samtal. Sheridan (2001) 

behandlar i sin avhandling relationen mellan barns inflytande och delaktighet i 

ytterligare en relation ställd i förhållande mellan förskolors olika kvalitativa nivåer. 

Sheridan lyfter fram barnens egna upplevelser kring begreppen och resultatet visar att ju 

högre kvalitén var i en förskola desto mer inflytande och delaktighet ansåg sig barnen 

ha. Dessa barn ansåg även att deras pedagoger i högre grad visste vad barnen själva 

hade för intressen. Genom observationer och intervjuer kan vi få en bild av hur en 

avdelning arbetar med kommunikationen i vardagen som ett sätt att antingen lyfta eller 

begränsa barns inflytande och delaktighet. Kan vi se någon koppling mellan kvalitén 

och mängden inflytande och delaktighet?  
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Om pedagogens förhållningssätt   

Arnér (2009) skriver att om pedagogen stöttar barnens idéer, blir barnen inspirerade och 

växer med det förtroende som de fått. Visar pedagogen barnen respekt och intresserar 

sig för barnen och deras idéer och initiativ, kommer dessa aktiviteter att 

vidareutvecklas. Författaren anser att pedagogen har makt att göra barnens röster hörda 

och respekterade, eller så kan pedagogen välja att ignorera barnen. Barnen har rätt till 

bland annat inflytande i verksamheten enligt Lpfö 98 (rev. 2010), vilket innebär att 

pedagogerna är skyldiga att ge barnen inflytande att påverka sin situation och 

verksamhet. Detta innebär att pedagogen måste vara öppen för att ändra sin planering 

till förmån för barnens idéer och perspektiv. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

diskuterar begreppet delaktighets innebörd, inte bara för den pedagogiska verksamheten 

utan även i form av något som har ett värde i sig självt. Ur den synpunkten blir 

delaktighet ett slags ställningstagande som handlar om etik, vilket då kan ligga till grund 

för att ge barn en möjlighet och rätt till att få sina åsikter och röster hörda. Ur det 

pedagogiska perspektivet handlar delaktighet enligt forskarna om samma sak som ovan 

men på ett djupare plan. Det gäller då inte bara att låta barnen komma till tals utan även 

om att de åsikter som framkommer får en fysisk roll i verksamheten. Pape (2003) 

hänvisar till forskning som visat att barns sociala utveckling är mer beroende av trygga 

och nära relationer och de erfarenheter barnen gör i samspelssituationerna, än barnens 

ålder och mognad. Barns motivation att uppträda empatiskt förstärks av en positiv 

respons från omgivningen. Det har dock visat sig att pedagoger är dåliga på att ge 

positiv respons, och att de vuxna har bristande förmåga att reflektera över sitt eget 

beteende i samspelet med små barn (Pape, 2003). Både det som Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2001) och Pape (2003) nämner om pedagogiskt förhållningssätt är av 

stort intresse för vår studie då vi kommer att analysera våra data utifrån maktteorier och 

det sociokulturella perspektivet. Intressant är även om/hur inflytande, intresse och 

delaktighet påverkar lärandet och om detta är något som pedagogerna i studien lyfter 

fram som viktigt. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) visar i sin avhandling Lek och Läroplan – 

Möten mellan barn och lärare i förskolan och skolan, att läroplanerna för förskolan och 

skolans tidigare år lyfter vikten av bra relationer mellan lek och lärande. Läroplanerna 

lyfter även vikten av att lärare arbetar för en pedagogik som skapar möten och integrerar 

dessa relationer. Men författarna ser att detta är långt ifrån befäst hos de verksamma 

lärarna eller hos majoriteten av föräldrarna eller ens i samhället i stort. Det verkar finnas 

en stark föreställning om att barns lek inte får störas. Självklart ska man inte klampa in 

och förstöra barns lek, vilket vore en kränkning av barnet, skriver författarna. Men om 

leken endast finns i barns egen värld riskerar viktiga dimensioner i barns erfarenheter 

och lärande att gå förlorade. Läraren måste ta sig an utmaningen att reflektera över hur 

och på vilket sätt denne kan gå in i barns lek på ett respektfullt och smidigt sätt, skriver 

författarna. Författarna menar även att barns lekfullhet begränsas och ofta ignoreras, det 

kan handla om att barn vill ha bekräftelse på något som de skapat eller menar att dem 

kan, men läraren ignorerar barnets uppmärksamhetssökande helt eller exempelvis 

skriver barnets namn på dennas teckning trots att barnet redan sagt att denne kan skriva 

sitt namn själv. Genom dessa handlingar låter läraren visa för barnen att han/hon inte 

intresserar sig för barnens kunskaper och kompetenser vilket då begränsar barns 

lekfullhet, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2006). 

Vad gäller förhållandet mellan barn och vuxen i förskolan visar Karlssons (2009) studie 

att förskollärare har en pedagogisk position som ger dem ett tolkningsföreträde, där 
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barnens olika perspektiv och ett gemensamt intresse kan hamna i skymundan. Barns 

respekt för pedagogens position kan bli ett hinder för deras möjligheter att utveckla ett 

samtal, där de ger uttryck för sina egna utgångspunkter i en diskussion, och istället 

anpassar sig till pedagogens ställningstaganden, om vilket perspektiv som ska gälla. 

Genom att observera och lyssna på barnen i studien kan vi reflektera över detta och se 

om det är något vi upptäcker under våra observationer på samspel och kommunikation 

barn och pedgoger emellan.  

Thulin (2006) hävdar i sin avhandling att forskning om barns lärande visar att lärare 

många gånger tar vissa saker för givet i sitt förhållningssätt till barnen och det valda 

undervisningsområdet. Pedagogen förutsätter att barnets fokus riktas åt ett förutbestämt 

håll. Författaren skriver att flera forskare har kommit fram till att barnets tolkning av en 

situation, beror på vilka erfarenheter individen bär med sig och hur erfarenheterna sätts i 

relation till hur barnet uppfattar helheten i situationen. Därför är det omöjligt som 

pedagog att förutsätta att allas fokus är riktad åt samma håll. Författaren lyfter vikten av 

att pedagogen medvetandegör och reflekterar tillsammans med barnen över den aktuella 

situation, och diskuterar vad, hur och varför pedagogen och gruppen gör som de gör. 

Thulin (2006) diskuterar även det kompetenta barnet och skriver att barn föds med en 

vilja att förstå och upptäcka världen. Författaren anser att det är i denna vilja som 

pedagogers tilltro till barnets förmåga måste utgå ifrån. I tilltron vilar ett demokratiskt 

ansvar på pedagogen att låta barnet vara delaktig och ha inflytande, men även att ta 

tillvara på barnets erfarenheter och upplevelser. Detta kräver att pedagogerna är aktiva, 

engagerade och har en förståelse för att barnen har ett eget sätt att tolka sin omvärld. 

Thulin nämner att flera studier visar att pedagogens förmåga att göra barn delaktiga i ett 

sammanhang, är beroende av dennes syn på barn, kunskap och lärande. Det är 

utformningen av interaktionen mellan vuxna och barn som blir avgörande för om den 

ömsesidigheten i kommunikationen kan skapas i en situation eller inte, skriver 

författaren. Vad gäller det yttersta ansvaret anser Svenning (2011) att det är vi vuxna 

som har det och bedömer hur mycket inflytande som är godtagbart att ge varje barn i 

olika situationer. Samtidigt gäller det enligt Svenning att inte fastna i när och vad samt 

hur mycket barnen ska få bestämma, det får inte bli en teknisk diskussion då detta enligt 

författaren leder till en minskning av barnens möjligheter till vad hon kallar medverkan. 

Vi ser inte inflytande och delaktighet som samma sak som medbestämmande utan mer 

som ett förhållningssätt där barnen antingen är med eller inte inom olika nivåer. Vi är 

intresserade av om pedagoger har lätt för att visa en tilltro till barnen och hur denna i så 

fall påverkar möjligheterna till barns delaktighet och inflytande.  

Om pedagogisk dokumentation 

Förskolan där vår studie genomfördes hade en Reggio Emiliainspirerad filosofi. Lindahl 

(i Svenning, 2011) skriver i Svennings boks förord att inom denna filosofi handlar det 

om att synliggöra barnens tankar och teorier samt att försöka sig på att förstå hur de 

upplever sin omvärld. Om pedagogerna gör observationer ska de göras för att 

pedagogen ska finna kunskap för att denne ska kunna möta barnet i sina funderingar. 

För att sedan göra dokumentationen pedagogisk behöver pedagogerna tänka kring vad 

de har observerat och först när det resultatet återknyts till barnen och låter dem blir 

delaktiga och reflekterande blir det en bra dokumentation. 

Bara för att vi är vuxna och har ett gott ordförråd innebär inte det enligt Svenning 

(2011) att vi är goda lyssnare. Att vara lyhörd inför barnens åsikter samt att vara 

medveten om att det är den som gör dokumentationen som väljer omedvetet eller 
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medvetet vad som dokumenteras. Detta får konsekvenser för vilka delar av verkligheten 

som visas upp då dessa delar alltid är tagna ur ett större sammanhang. Vad hände 

innan/under och efter det att pedagogen började dokumentera som bidrog till att 

dokumentationen blev som den blev? Detta innebär ett stort ansvar för vad som visas 

upp vilket leder till en maktposition hos pedagogen skriver Svenning. Vår studie 

behandlar hur barns inflytande och delaktighet synliggörs i den pedagogiska 

dokumetntationen och frågan är hur medvetna de intervjuade pedagogerna är om sitt sätt 

att dokumentera.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) ser pedagogisk dokumentation som ett kollektivt 

arbetsverktyg där många parter kan vara med och reflektera. Det ska finnas mer än en 

tolkningsmöjlighet och det ska föras en diskussion så att så många åsikter som möjligt 

framgår. Syftet med detta arbetssätt är inte att finna sanningen utan snarare att ska man 

sträva mot att synliggöra och se olika sätt vi förstår på. Detta kan senare användas i den 

pedagogiska planeringen när man ska fortsätta ett arbete med barngruppen. Åberg och 

Lenz Taguchi beskriver även hur de utifrån barnens egna tankar om varandras goda 

kunskaper och egenheter, dokumenterade dessa kunskaper på en överskådlig vägg. 

Detta ledde till att barnen kunde se vem de kunde fråga om hjälp vid till exempel 

klippning, istället för att alltid be en pedagog om hjälp. Detta ledde till att barnens 

självbild stärktes och samspelet mellan barnen förbättrades. Författarna ger även 

exempel på hur de använde diabilder som pedagogerna visade för barnen vilka då kunde 

diskuteras. Utifrån barnens tankar och frågor kunde pedagogerna vidareutveckla temat 

och även sin egen tankegång. Kan vi finna några exempel på detta arbetssätt i den 

förskola vi besöker? 

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling, som behandlar dokumentation i förskolan, att 

de val läraren gör kring dokumentation har betydelse för vad som blir synligt och vad 

som utelämnas. Författaren menar att pedagogisk dokumentation inte är en sann 

berättelse utan snarare en tolkning av vad som har hänt. Läraren använder pedagogisk 

dokumentation för att antingen enskilt eller tillsammans med kollegor, barn, föräldrar 

och politiker kunna reflektera över det pedagogiska arbetet. För att dokumentationen 

ska kunna kallas pedagogiskdokumentation så måste den utgå ifrån en reflektion kring 

dokumentationen. Dokumentationen bidrar till ett lärandesammanhang genom att vara 

ett kommunikationsstöd för de barn som inte ännu har utvecklat sin verbala förmåga. 

Bjervås diskuterar svårigheterna med att låta barnen på dokumentationen vara anonyma, 

eftersom barnens intresse för sådana bilder (bilder på exempelvis bara händerna) 

minskar, vilket leder till att dem i lägre grad kan användas som stöd för reflektion och 

därmed barnens utveckling och lärande.  

Den pedagogiska verkligheten 

Ekströms (2007) syfte med sin avhandling var att förstå sig på hur arbetslag inom 

förskolan utformade och förverkligade den pedagogiska praktiken och hur 

verksamhetens förutsättningar påverkar denna process. De intervjuade pedagogerna i 

Ekströms studie gav bland annat en bild som ger uttryck för frustration över att 

läroplanen ger ökade krav och att det är mycket svårt att leva upp till dem. Vidare 

framgår många pedagogers frustration över att kraven inte står i proportion till de 

resurser som finns att tillgå och att de känner sig stressade. Hur upplevs det ute i 

förskolan idag? 
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Del 2. METOD 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod i undersökningen där vi låtit oss inspireras av en 

etnografisk ansats. Kvalitativ metod beskrivs av Stukát (2005) som ett sätt att tolka och 

förstå undersökningens resultat, utan att generalisera, förklara och förutsäga. Forskarens 

egna tankar och erfarenheter spelar stor roll och ses som en tillgång i bearbetningen av 

materialet från undersökningen. Metoden har fått kritik på grund av att resultatet i hög 

grad påverkas av den som gjort tolkningen (a.a.). Vi är medvetna om detta och strävar 

efter att ha så öppna sinnen som möjligt, då vi anser att man aldrig kan bortse från sina 

egna kunskaper och erfarenheter när man gör egna tolkningar. 

Etnografisk ansats 

Vår studie är inspirerad av en etnografisk ansats eftersom vi har valt att samla in data på 

olika sätt. Ordet etnografi kan översättas till beskrivning av folk eller folkgrupper, och 

är benämningen på den del av kultur- och socialantropologiska forskningstradition som 

innefattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för 

analys av sociala och kulturella strukturer och processer, skriver Nationalencyklopedin 

(NE) (www.ne.se sökord: etnografi). Vi har därför använt oss av det sociokulturella 

perspektivet som utgångspunkt vid tolkning av resultat och vid diskussion tillsammans 

med olika teorier om maktförhållanden. 

Vidare nämns det i NE att på grund av att den etnografiska beskrivningen oftast görs av 

en eller två personers individuella forskningsarbete kan inte de klassiska kriterierna för 

vetenskaplig objektivitet användas. Detta innebär att varje etnografisk fältarbetare 

skapar en unik konstellation tillsammans med sina informanter, och även yttre villkor 

och omständigheter som inte går att upprepas, vilket gör att den vetenskapliga 

etnografiska beskrivningen aldrig kan göra anspråk på att representera hela sanningen 

om ett givet folks kultur och samhälle, utan endast kan beskriva en del av sanningen 

(www.ne.se). Då vi har varit två som genomfört studiens datainsamling har vi kunnat 

tolka och diskutera ”fältet” under observationernas gång, även då vi var skilda åt. 

Därför gjordes ljudinspelningar som båda kunde tolka tillsammans istället för endast 

anteckningar. Det vi såg under vår observation kan vi endast påstå skedde just den 

dagen, vi vet inget om vad som skett dagen innan eller dagen efter. Detta innebär inte 

enligt NE att den etnografiska beskrivningen på något sätt är bristfällig eller att analysen 

ifrån fältstudien måste ogiltigförklaras, utan det betyder att den fortsatta utvecklingen av 

de etnografiska metoderna är väldigt viktiga i syftet att ge de bästa möjligheterna för att 

få förståelse för människans kulturella mångfald, som i vårt fall är förskolan och dess 

pedagoger (NE).   

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretiskt ramverk har vi valt att förhålla oss till det sociokulturella perspektivet 

med utgångspunkt från Vygotskijs teori om samlärande samt till teorier om makt då 

detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till i samspelet mellan barn och vuxna. 

Det sociokulturella perspektivet 

Den sociala samvaron mellan människor anser vi vara en förutsättning för delaktighet, 

inflytande och intresse och även för lärande, därför har vi valt att lyfta fram vikten av 
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det sociala samspelet mellan vuxna i förskolan och barn, genom det sociokulturella 

perspektivet. Vi kommer att förhålla oss till detta perspektiv i studien. Några centrala 

begrepp vi valt att koncentrera oss på är samspel, kommunikation och samarbete. 

Vygotskij (1999) menade att det är ett grundläggande faktum att källan till utveckling 

hos barn är samarbete och imitation, vilka är mänskliga egenskaper som sker på ett 

medvetet plan och som höjer barnen till en högre kunskapsnivå. Det ett barn lär sig 

genom imitation den ena dagen, kan de göra självständigt den andra dagen. Strandberg 

(2006) återger Vygotskijs ord om lärande, som säger att inre tankar har föregåtts av 

yttre tänkande tillsammans med andra, och att dessa komponenter är beroende av 

varandra. Han menar även att det är vad man gör som är avgörande för utvecklingen, 

inte vad man har i huvudet. Med detta lyfter han vikten av aktiviteter eftersom det är 

dem som leder till lärande och utveckling. Bråten (1998) återger Vygotskijs teorier som 

säger att om möjligt så ska läraren strukturera situationer på ett sätt så att barnen själva 

upptäcker strategier för att lösa ett problem, eftersom detta leder till att kunskapen får 

ett bredare användningsområde. 

Säljö (2000) menar att kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en 

del av den enskilde individen och dennes tänkande och handlande. För att sedan komma 

tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Därför anser vi att denna teori är viktig att 

utgå ifrån då kommunikation, samspel och samarbete är inte bara en förutsättning för 

lärandet utan även för barnens fortsatta utveckling. Säljö anser att människans starkaste 

egenskap är att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Det 

är i interaktionen med andra som människan skapar kunskap och färdigheter om det 

samhälle vi lever i och de normer och värden som vi lever efter. 

Teorier om makt  

Vi tar upp maktbegreppet eftersom det är en viktig aspekt att vara medveten om när vi 

observerar interaktionen mellan barn och vuxna och det är något som vi måste ta hänsyn 

till när vi analyserar resultatet. Barn är underordnande vuxna bara genom att vara barn 

även om vuxna inte medvetet utför något negativt eller skadligt maktutövande anser vi.  

Makt kan förstås från olika sätt och Tullgren (2004) återger Webers (ref. i Tullgren 

2004) uppfattningar att makt är att främja andra att göra det man vill att de ska göra, och 

som inte skulle ha gjorts utan maktutövandet.  Tullgren tar även upp Dahls (a.a.) 

definition av begreppet makt där författaren beskriver makt som en persons kontroll 

över och påverkan på en annan persons beteende. Tullgrens avhandling visar att 

pedagoger utövar makt över barn genom leken. Makten utövas inte för att förtrycka, 

utan för att skapa människor som upplever sig som fria och som utövar en reglerad 

frihet och tar tillvara på sig själva. Enligt Orlenius (2010) är det en del av yrkesetiken då 

läraren utövar makt över eleven/barnet eftersom det alltid rör sig om en 

beroendesituation dem emellan. Ju yngre barn, desto mer beroende av den vuxne. 

Respekten för barnets (individens) frihet och integritet är ett centralt etiskt värde enligt 

läroplanen, betonar Orlenius. Att det är en etisk fråga blir här av intresse för vår studie 

då förskolan är förknippad med omsorgsarbete och fostran. Pedagogerna styr med hjälp 

av leklust och välmening, vilket skapar välbefinnande och välvilja hos dem som ska 

styras så att de väljer att bli en del av styrningen och att underordna sig, vilket 

bennämns som den pastorala makten. Pedagogen styr lekens handling så att den ofta 

handlar om familjen och mat, för att forma framtidens människor, och då vill de inte att 

barnen leker att de är mördare, eftersom det inte gör barnen till några trevliga personer i 

framtiden, enligt Tullgren.  
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Datainsamling 

Då vi har inspirerats av en etnografisk ansats har vi samlat data på flera olika sätt vilka 

redovisas nedan. Studiens underlag bygger på data från ljudupptagningar under 

intervjuer och observationer med pedagoger och barn. Barnen har inte intervjuats men 

de finns med på ljudinspelningarna från de situationer dessa ägde rum. Vi förde även 

anteckningar om barns olika sätt att agera under samlingarna, matsituationerna och i den 

fria leken. Under studiens genomförande har vi använt oss av ett observationsschema 

ECERS som med utgångspunkt från bland annat det sociokulturella perspektivet 

omarbetades år 2007 av Sonja Sheridan. 

Kvalitativ intervju 

Vi valde att genomföra intervjuer med två pedagoger från samma avdelning, var och en 

för sig. Att genomföra en intervju ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) kunskap i 

mötet mellan de medverkande parterna så nya tankar kan uppstå hos respondenten som 

då utvecklar ny kunskap/får nya tankar. Vi som genomför intervjun får kunskap och 

information från respondenten, vilket sedan ligger till grund för vårt resultat vilket 

förhoppningsvis sedan leder till ny kunskap. Det gäller att få respondenten att känna sig 

trygg och att hon eller han får tillit till intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 

kan enligt författarna ges med hjälp av enkla medel som att nicka, kommentera med 

korta ord samt att be personen berätta mer. Kvale och Brinkmann betonar vikten av att 

de forskningsfrågor studien har många gånger behöver omarbetas till ett mer lättsamt 

språk för att ge de beskrivningar den som intervjuar vill åt. Vi formulerade våra 

intervjufrågor (bilaga 2) utifrån de frågeställningar vi hade med studiens syfte. Den 

typen av intervju vi gjorde kan liknas med den Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

som begreppsintervju då vi bland annat bad våra respondenter beskriva hur de upplever 

olika begrepp för oss. I vårt fall bad vi respondenterna att beskriva hur de uppfattade 

begreppen delaktighet, inflytande och intresse.  

Observation  

Vad gäller observation finns det inte enligt Starrin och Svensson (1994) någon neutral 

sådan utan den är alltid en produkt av observatörens tolkning. Vi var inte ute efter att 

finna några generaliseringar utan vår studie har haft fokus på vad som kommer till 

uttryck, både under intervjuer och observationer. Utan dessa observationer skulle vår 

studie inte kunna redogöra för de uttryck vi behövde finna för att besvara vårt syfte. Att 

göra observationer motiverar vi även med att tillförlitligheten i exempelvis en intervju 

inte behöver vara högre då respondenten i sin tur kan tolka oss som intervjuar och på så 

sätt styra sina svar. Vi anser att observationer var ett bra komplement till de intervjuer vi 

gjorde eftersom det gav oss ytterligare ett perspektiv på våra frågeställningar. Vi kunde 

med hjälp av olika data komma fram till slutsatser grundade på fler saker än bara ord då 

det kan finnas en möjlighet att respondenterna är så pass vana vid sin miljö och sitt 

arbetssätt att de inte ser det vi ser med samma ögon. Genom att ha gjort observationer 

kunde vi även utveckla följdfrågor under intervjun som hade direkt anknytning till den 

vardagliga verksamheten på förskolan. Då etnografens syfte kan vara att redogöra för ett 

socialt handlande i en värld (Powdermaker, 1966, ref. i Fangen, 2005, s.29) använde vi 

oss av deltagande observation. Fangen (2005) beskriver att en deltagande observatör 

kan befinna sig mellan att bara observera till att bara delta i vardagen. Vi hade aldrig en 

roll som pedagog, vilket då skulle vara den högsta rollen som deltagande observatör, 

utan stannade i vår forskarroll. Däremot skiftade graden av delaktighet från vår sida 
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beroende på i vilken situation vi befann oss i. Under matsituationen och vid samspel 

med barnen strax innan lässtunden var vi med och samspelade med barnen och 

närvarande pedagog medan vi under samlingarna satt bredvid och endast observerade. 

Eliasson (1994) lyfter fram för- och nackdelar med att vara delaktig eller inte vid 

observationer och en fördel med att hålla sig i bakgrunden kan vara att det inte finns 

några förutfattade meningar mellan respondent och observatör. Detta gav oss en bra 

möjlighet att observera de olika pedagogernas förhållningssätt till barnen under 

exempelvis de olika samlingarna. Observationerna gav oss även en bild av 

vardagssituationen samt att vi kunde ställa frågor om sådant vi såg med en gång istället 

för att vänta tills det planerade intervjutillfället. Metoden för observationerna var alltså 

deltagande observation, även då vi själva inte höll i någon planerad samling eller dylikt. 

Vi hade till en början tänkt göra videoupptagningar istället för ljudupptagningar men 

frångick detta då Vetenskapsrådet 1:2011 (2011) endast rekommenderar 

videoinspelningar då man inte kan få fram något resultat på annat sätt, vilket vi ansåg 

oss kunna.  

Observationsschema 

För att observera verksamheten tog vi hjälp av The Early Childhood Environment 

Rating Scale (ECERS-skalan) (bilaga 1) som är ett verktyg för utveckling och 

utvärdering av den pedagogiska kvaliteten i förskolan och har använts i olika 

forskningssituationer i Sverige, bland annat av Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (red) (2009). Det var Thelma Harm och Richard Clifford i USA som tog 

fram skalan och 1989 bearbetades och översattes den av Gunni Kärrby för att senare bli 

omarbetad 2007 av Sonja Sheridan (Sheridan & Pramling Samuelsson & Johansson 

(red.), 2009). Skalan utformades i USA och var från början anpassad till deras 

pedagogiska verksamheter. Originalversionen av ECERS bygger på en 

helhetsbedömning som grundas på uppnåendet av olika kriterier och det är inte bara den 

fysiska miljön som studeras utan även den sociala och pedagogiska. Medvetenheten hos 

pedagogerna, hur barnen utmanas och vilka materiella resurser som finns och används 

bidrar till att skapa en bild av hur lärarnas kompetens att forma och skapa en miljö för 

barns lärande, välmående och utveckling ser ut. 

  

Den version på ECERS som används I Sverige idag är omarbetad utifrån ett 

sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv av Sonja Sheridan år 2007 (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson (red.) (2009). Dessa perspektiv innebär vikten av att 

barns erfarenheter spelar roll och påverkar deras utveckling och lärande. Den svenska 

versionen bygger även på forskning som behandlat vad som idag karaktäriserar en bra 

lärandemiljö i förskolan, vilket yttrade sig i att barn behöver variation av erfarenheter i 

den pedagogiska verksamheten framför att pedagogen ska vänta på att barnet når en viss 

mognad. På så sätt skiljer sig då kriterierna om vad som faktiskt är kvalitet i förskolan i 

Sverige och i andra länder som har gjort sina egna tolkningar och versioner av skalan. 

 

När vi använde oss av skalan utgick vi ifrån några av dess punkter med kvalitetsskalor 

och modifierade dem mot vår studies syfte och inriktning. Vi ansåg oss inte behöva 

använda oss av hela schemat då vi endast hade som syfte att observera intresse, 

delaktighet och inflytande. Vi ansåg oss även sakna en bedömning av samlingen vilket 

vi lade in i observationsschemat själva. ECERS-skalan innehåller även ett poängsystem 

vilket vi har valt att inte använda oss utav. Istället valde vi att utifrån kriterierna föra 

anteckningar och dokumentera det som kunde observeras i verksamheten den dagen vi 
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var där. Genom att ha utgått från detta observationsschema kan vem som helst göra 

liknande observationer med samma utgångsläge vid ett annat tillfälle. 

Urval 

Björkdahl Ordell (2007) tar upp vad det är som påverkar urvalet av respondenter och 

menar att man oftast gör ett bekvämlighetsurval. Detta urvalssätt innebär att man gör sitt 

val utan att egentligen reflektera över hur ett mer medvetet urval skulle tänkas gå till. 

Förskolan vi tog kontakt med låg först på listan vi hade över förskolor inom den 

aktuella kommunen och genom telefonkontakt med personal på förskolan blev vi 

kopplade till en avdelning där det fanns en pedagog som intresserade sig för vår studie.  

Vår studie utgår från ett lärarperspektiv och inga barnintervjuer ägde rum. Däremot 

samtalade och samspelade vi med några barn då vi var delaktiga under till exempel 

måltiderna och vid samlingar och under högläsningsstunder. Vi har använt oss av 

ljudupptagningar vi gjort på barngruppen i vår studie. Vår studie har ändå ett 

vuxenperspektiv eftersom vi var intresserade av samspelet mellan barn och pedagoger 

vilket förhållningssätt de har och hur det kommer till uttryck i förskolans vardag. De 

pedagoger som vi intervjuade heter i arbetet Andréa och Eva, dessa namn är fiktiva. 

Genomförande 

Kontakt togs med aktuell förskola den 13 september och då planerade vi och de 

tillfrågande pedagogerna in ett besök på förskolan den 16 september, då gavs en 

presentation av vår studie samt lämnade av missivbrev (se bilaga 3) till förskolebarnens 

föräldrar. Vid detta tillfälle passade vi på att berätta om vår studie, vad som skulle 

studeras och bad pedagogerna titta lite extra på de uppdrag arbetslaget fått i Lpfö 98 

reviderad 2010, sid. 15, som vi ville intervjua pedagogerna om på observationsdagen. 

Gemensamt bestämdes det datumet när observationer och intervjuer skulle genomföras. 

Den 22 september åkte en av oss tillbaka för att hämta upp missivbreven som alla 

visade på ett samtycke. Studien genomfördes den 27 september mellan klockan 8:00–

15:00.  

Observationen började med att studera verksamheten och vi samtalade med en av 

pedagogerna medan allt fler barn dök upp och detta spelades in på diktafon, under den 

här stunden diskuterades det med barn och pedagoger. 8:30 var det morgonsamling i 

storgrupp, som spelades in, Under morgonsamlingen presenterades vi för alla barnen 

och pedagogerna förklarade varför vi var där och därefter frukost mellan 9:00–10:00. Vi 

satt med vid var sitt bord och integrerade med barnen och pedagogen utan att själva 

försöka styra något samtal. Under måltiden fördes det anteckningar, men spelade inte in 

några ljud. Klockan 10:15 deltog vi var och en på ytterligare en samling som denna 

gång var en språksamling uppdelad på två ställen och vilka båda spelades in, under 

denna samling satt vi tysta och observerade och tog ljudupptagningar. Samlingen 

avslutades strax innan 11:00 med en fruktstund. Där efter gick barnen och pedagogerna 

ut medan vi stannade kvar inne och diskuterade förmiddagen innan vår analys av 

verksamheten påbörjades med hjälp av vårt observationsschema. Vi gick runt rum för 

rum och förde anteckningar och samtalade med varandra. Klockan 12:00 började barnen 

åter komma in och samlades i ett av de större rummen för att komma till ro innan maten. 

Samtal fördes med barnen och de fick visa oss vad som fanns i rummet och vi svarade 

på frågor de hade om oss. Fangen (2005) skriver att vara deltagande observatör innebär 

att man utför två former av handlande samtidigt, man involverar sig i samspelet med 
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andra samtidigt som man iakttar vad de företar sig. Man måste hitta en balans mellan 

dessa former för att både kunna vara så nära samspelet som möjligt för att förstå den, 

utan att vara en fullvärdig medlem, eftersom man då har svårt studera vad som faktiskt 

händer. Under måltiderna satt vi med och var en del av dialogerna, samtidigt som vi inte 

behövde ha den övervakande roll som Eva och Andréa hade, utan vi kunde istället vara 

uppmärksam på det som sades mellan barnen och de vuxna. Vid samlingarna antog vi 

en mer observerade roll eftersom det skulle varit väldigt svårt att både vara deltagare 

och observatör i de situationerna. Vi satt med under lunchen och åt tillsammans med 

barnen vilket gav ett bra observationstillfälle för att lyssna till vilka former av samtal 

pedagogen förde tillsammans med barnen. Matstunderna studerades utan 

ljudupptagning dessa antecknades istället ned efter att maten hade avslutats. Vi var även 

med under en högläsning och efter den ägde den första intervjun rum i musikrummet 

vid 13:30 medan barnen var ute och lekte, följt av intervju nummer två som började 

14:10. Vi var två personer som intervjuade eftersom det var viktigt att båda hade hört 

samma sak, när det var dags att skriva ner resultatet och diskussionen. Det var 

förutbestämt att en av oss ställde grundfrågorna och den andra förde anteckningar och 

ställde följdfrågor om man tyckte att något saknades. Intervjuerna tog mellan 20 

minuter respektive 45 minuter. Om den intervjuade körde fast i en tanke och exempelvis 

inte kunde komma på något exempel där barnen hade inflytande, så fick denne hjälpte 

att diskutera utifrån vad vi hade sett och situationer där barnen skulle kunna ha 

inflytande i, för att hjälpa den intervjuade att komma över en mental spärr, utan att för 

den skull lägga ord i munnen på henne. 15:00 tackade vi för oss och avslutade dagen. 

Sammanlagt gjordes sex ljudinspelningar varav en var ett samtal, tre samlingar och två 

intervjuer.   

Etik 

Eftersom vi valde observation med ljudupptagning som metod för att erhålla data till 

undersökningen, fick vi fråga barnens föräldrar efter ett godkännande att göra detta. Vi 

lämnade ut ett informationsblad om studiens syfte och förklarade att materialet endast 

kommer att analyseras av oss som genomför observationen och att inga bilder eller 

namn på barnen kommer att uppges. Vi respekterade även barnens önskemål om att inte 

delta även om föräldrarna har godkänt att deras barn fick vara med, det var dock inget 

barn som inte ville delta vid förfrågan vid genomförandet. Ungefär en vecka innan 

planerat undersökningstillfälle besökte vi förskolan för att visa upp oss och presentera 

vårt syfte för personalen samt möta barngruppen i sin verksamhet. Detta gjorde vi även 

med motiveringen att barnen ska få en förståelse för varför vi kommer att vara där, då 

de har rätt till samma information som de vuxna (Vetenskapsrådet, 2011). Vad gäller 

förberedelser gav vi de pedagoger vi intervjuade rådet att läsa igenom Lpfö 98 reviderad 

2010, innan intervjutillfället med fokus på det sista avsnittet, inga intervjufrågor delades 

ut i förväg.  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är observationer där författarna deltar förknippade med 

några etiska överväganden. Dels ska informanterna vara väl informerade och de ska 

helst även samtyckt skriftligt innan observationerna börjar. Vi som observatörer var, i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2011), förberedda genom att vi använde oss av ett 

observationsschema och förde anteckningar samt förhöll oss neutralt för att påverka den 

pedagogiska verksamheten så lite som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

informantens rätt till konfidentialitet och de pedagoger vi kom att intervjua fick 

information om detta samt även om rätten till att ta tillbaka/ändra sina utlåtanden innan 

ett av oss bestämt datum. Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar angående 
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konfidentialiteten att författarna inte nämner vare sig i vilken förskola, kommun eller 

stad den färdiga studien utförts i vilket vi har vidtagit.  

Studiens tillförlitighet och giltighet  

Karlsson (2007) skriver att den som genomför en kvalitativ studie ska kunna diskutera 

dess tillförlitlighet, giltighet och även generaliserbarhet utifrån den/de metoder 

forskarna har använt sig av. Vad gäller generaliserbarheten anser vi oss inte kunna göra 

några sådana då vår studie endast kan vara sann och gälla för den situation där den ägde 

rum. Vi anser därför inte att vårt resultat skulle vara minde trovärdigt utan betonar 

vikten av att resultatet endast ska tolkas utifrån denna studies syfte. Vi har undersökt 

studiens reliabilitet då Stukát (2005) menar att de metodval och arbetssätt som ligger till 

grund för studien påverkar dess resultat och trovärdighet. Vi anser att de observationer 

och intervjuer vi genomfört angående barns delaktighet, inflytande och intresse har hög 

tillförlitlighet då vi både i syftet och i metoddelen har angett vad vi var ute efter samt 

hur vi gått gå till väga för att nå dit. Vi har även definierat studiens aktuella begrepp och 

metodernas innebörd för vår studies syfte på ett sådant sätt att någon annan forskare kan 

genomföra en liknande studie. Detta innebär dock inte att resultatet skulle bli det samma 

eftersom olika personer gör egna selekteringar (Fangen, 2005) och utgår från olika 

begreppstolkningar. Vi vill påstå att detta inte påverkar realibiliteten i vår studie, snarare 

skulle någon annans resultat kunna komplettera denna studie.  

Karlsson (2007) presenterar olika aspekter på vetenskapliga kriterier för kvalitativ 

forskning bland annat begreppet authenticity. Inom detta begrepp blir det sociala 

perspektivet viktigt och kan tolkas till att användas av oss som forskare för att bibehålla 

ett kritiskt förhållningssätt under arbetets gång. Exempelvis ska det enligt detta 

kriterium finnas en medvetenhet kring deltagarperspektivet och hur forskningsresultatet 

framställs. Att vi har förhållit oss kritiskt kan styrkas med att vi under studiens 

genomförande har fokuserat på vårt syfte och att vi inte var ute efter några färdiga svar 

utan hade som mål att skapa en bild byggd på andras uppfattningar satta i relation till 

våra egna vid presentationen av resultatet. Våra uppfattningar var inte baserade på 

tidigare erfarenheter utan på det som ägde rum i vardagen just den dagen vi var där. 

Värt för oss att reflektera över är huruvida respondenterna påverkades av att vi var där 

och att de kände till vårt syfte och hade god tid på sig att planera vardagens innehåll 

inför studiens genomförande. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) skriver att det 

alltid finns en risk för detta då de på ett medvetet sätt kan styra sitt beteende för att möta 

forskarens förväntningar.   

Analys 

Starrin och Svensson (1994) menar att en ”kvalitativ analys föreslås vara att identifiera 

ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder 

med avseende på variationer, strukturer och processer (Starrin & Svensson 1994, s.6). 

Eftersom vi hade olika former av datamaterial började vi med att transkribera de 

ljudupptagningar vi gjort. När de väl var nedskrivna kunde vi diskutera den faktiska 

datan och börja analysera vad det var vi egentligen hade fått fram utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi läste igenom det transkriberade materialet flera gånger och strök 

under och gjorde grupperingar som vi sedan sammanställde till ett färdigt resultat. Vi 

baserade våra grupperingar utifrån våra teoretiska utgångspunkter som var det 

sociokulturella perspektivet och Tullgrens (2004) teorier om makt. Vi delade in 

begreppen inflytande, delaktighet och intresse efter i vilken grad de förkom till 
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förskolans vardag. Det vi valde att inte transkribera var när barnen sjöng och när 

pedagogen läste högt ur böcker för barnen. Vi gjorde även en analys av våra 

observationer efter ECERS-skalan, vilket vi sammanställde i en löpande text och som 

presenteras tillsammans med övrig data i resultatdelen.   

Del 3. RESULTAT 

Resultatet redovisas nedan utifrån de mönster vi kunnat urskilja under analysen. Vi fann 

att förskolans vardag bestod av mer delaktighet än inflytande och att den delaktighet 

och inflytande som fanns till största delen var lärarstyrd och kontrollerad. Genom sättet 

barns intresse kom till uttryck kunde vi urskilja en skillnad mellan att fånga upp 

och/eller skapa barns intresse. Studiens teoretiska ramverk ligger till grund för det 

resultat som redovisas nedan och där pedagogens förhållningssätt och samspelsförmåga 

med barnen är i fokus. Vad gäller det sociokulturella perspektivet så presenteras de 

centrala begreppen samspel, kommunikation och samarbete i form av vad som kommit 

fram i studien i form av attityder och förhållningssätt från observationer och intervjuer. 

Maktteorierna synliggörs nedan i olika former av begränsningar och skilda 

uppfattningar hos barn och pedagoger.  

Mer delaktighet än inflytande 

De två huvudansvariga pedagogerna på avdelningen, Eva och Andréa, arbetar olika med 

barns delaktighet vad gäller de nya riktlinjerna inom Lpfö 98 då en av dem arbetar mer 

aktivt med att låta några få barn sitta med och arbeta med dokumentation vid 

exempelvis datorn eller genom att samla fler barn framför projektorn för att reflektera 

och prata om bilder som tagits på förskolan. Genom denna metod ges barnen möjlighet 

till delaktighet i vad som ska dokumenteras och visas på förskolan samt även tid för 

reflektion och utvärdering. Pedagogen Eva uttryckte att det låg på henne att göra barnen 

delaktiga, vilket kan tolkas som att pedagogen anser att barnen inte tar egna initiativ till 

delaktighet och att delaktighet är det samma som att få barnen intresserade för något. 

Att vara delaktig blir här något man gör och att vara delaktig innebär även att vara med 

på en redan förutbestämd aktivitet.  

Under en språksamling, som sker regelbundet på avdelningen på uppdrag av 

kommunen, läste pedagogen ur en bok för barnen och ställde frågor som barnen fritt 

fick svara på och då själva välja hur delaktiga de vill vara. De barn som var mer 

tystlåtna men som ändå sa något blev upprepade av pedagogen som förstärkte och 

betonade det barnet sa. Under tiden som berättelsen pågick flyttade sig barnen i ringen 

allt närmare pedagogen och alla ville vara delaktiga och komma med sina bidrag och 

kommentarer. Till skillnad från den interaktion som skedde mellan barn och pedagog 

under en tidigare morgonsamling som då mer var baserad på initiativ från pedagogens 

sida, blev barnen delaktiga genom samtal, skriva på tavlan, välja sång och sjunga. 

Pedagogen lät även några barn komma till tals och inledde en dialog med kopplingar till 

bland annat sitt eget liv. Även om pedagogen följde en planering fanns det vid vissa 

situationer utrymme för barnen att vara delaktiga på olika sätt under samlingens gång. 

Ju mer intresserade barnen blev desto mer delaktiga ville de vara. 



 

17 
 

Barns intresse skapar delaktighet 

När Eva under en samling märkte att barnen inte blev intresserade av valt samtalsämne 

frångick hon sin planering och tog fasta på vad barnen ville prata om istället. Till 

skillnad från att göra barnen delaktiga i olika situationer uttalade pedagogerna även att 

barnen är indirekt delaktiga i verksamheten då den påverkas av barnens intresse.  

[...] Och även, de är delaktiga när vi går på promenad utifrån deras intresse och vad de vill 

så blir de ju delaktiga i det vi gör. 

Här är delaktighet att vara med på redan bestämda aktiviteter även om det inte har 

synliggjorts för barnen att det är just på grund av vad de ville som det sker. Det var även 

pedagogerna och inte barnen som kom på idén att gå ut på en promenad vilket i sig 

innebär att barnens delaktighet begränsas till själva upplevelsen.  

Miljön – en (o)begränsad tillgång 

Här presenteras den fysiska miljön på avdelningen och med den menar vi allt material, 

leksaker, konstverk, tekniska hjälpmedel och utomhusmaterial.  

Obegränsad miljö 

Inomhus fanns ett varierande material tillgängligt för barnen att använda sig av och det 

var placerat i lättåtkomliga lådor och burkar i hyllor och backar på golvet. Barnen hade 

tillgång till ett brett utbud av material. Lekytorna i de olika aktivitetsområdena inomhus 

var väl utrustade med både fabricerade leksaker och olika material som detaljer till 

gardinstänger, ljusbord i form av over head-projektor, betongglas, tyger och träklossar. 

De olika materialen var i bra skick och passade bra in i de olika aktivitetsrummen. 

Utomhus fanns en snickarverkstad, cyklar, sandleksaker och ett ställe för mer kreativt 

skapande där det fanns möjlighet för barnen att bygga med olika inventarier i olika 

former och storlekar. För att vidga barnens intresse och leda in barnen i olika 

konstellationer och lekar, finns cykelfria dagar samt dagar då barnen inte har någon 

tillgång till några utomhusleksaker alls, detta för att stimulera och egga barnens fantasi 

och kreativitet.  

Denna miljö framstod som obegränsad och lättligänglig, både för egenlek men också lek 

i större barngrupper. De olika aktivitetsområderna var fotograferade och fanns uppsatta 

på en tavla i ett av de större samlingsrummen (även kallat musikrummet).  

Begränsad miljö 

Trots att miljön var så inbjudande och lättåtkomlig gav Eva en bild av att det fanns 

underliggande regler för när barnen har tillgång till vissa saker. Eva pratar om tillgång 

till materialet: 

I (intervjuare) Hur är det här? [pekar på hyllorna med konst och skapande materiel] Får de 

gå och ta överallt? 

 

E (Eva) Ja, de får använda det mesta materialet här. 

 

I Jaha, när som helst? 
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E [paus] Nästan. Fast det är ju, man är ju hänvisad till att det blir 

morgon/förmiddag och sen om vi inte går ut på eftermiddagen. Så är det ju 

en stund också. 

 

I Så då kan de ta målargrejer [pekar på målarfärgsflaskorna] utan att fråga 

också? 

 

E Fast det gör dom inte. 

 

 

Eva säger att barnen får använda det mesta materialet, vilket kan tolkas som att det finns 

material som barn inte får använda. Det finns även normer för vilka tillfällen/tider som 

är lämpliga för att skapa i ateljén. Samtidigt förundras Eva över att barnen inte tar egna 

initiativ till att skapa i ateljén, detta gäller även för de barn som varit på avdelningen en 

längre tid. I sin diskussion visar Eva på flera underliggande normer som gäller, mycket 

är tillåtet men det finns undantag i många situationer, vilket även det påverkar barnen 

att fråga om lov vid varje tillfället för ny aktivitet, för att barnet ska veta om det är okej 

just denna gång. Barnen kan inte ta egna initiativ till aktiviteter på grund av dessa 

normer, men samtidigt har de möjlighet till inflytande över sina egna val om det är så att 

pedagogerna säger ja vid förfrågan, vilket innebär ett villkorat inflytande.  

 

Vi kunde inte se några synliga utmaningar och problem som barnen kunde utmanas av 

eller reflektera kring på avdelningen. Det fanns för tillfället inga bilder som kunde 

inspirera barnen kreativitet vid till exempel skapandet av alster eller byggandet med 

klossar. Begränsningar i miljön kunde även urskiljas i form av att barnen upplevde att 

pedagogerna hade mycket mer inflytande över val av aktiviteter, böcker och planerade 

projekt än vad pedagogerna själva gav sken av.  

Begränsat barninflytande i dokumentationen 

För närvarande var den mesta dokumentationen nertagen då en ny termin hade börjat 

och pedagogerna var i färd med att välja nya bilder att sätta upp. Det som fanns kvar 

speglade barn i verksamheten under utflykter, skapande och lek. Många bilder satt över 

barnens ögonhöjd och det var mycket bilder på ett och samma ställe. Många bilder 

saknade även text och den text som fanns skriven till dokumentationen som satt kvar var 

datorskriven av vuxna. Det var endast några få barnalster representerade vilket berodde 

på att det skulle sättas upp nya inom en snar framtid. Ingen pågående utställning eller 

speciellt ställe för en tänkt sådan gick att se. Vid ingångar till de olika rummen på 

avdelningen satt utdrag ur läroplanen där det tillhörande rummet och dess innehåll och 

syfte motiverades.   

In till musikrummet satt en text som beskrev syftet med den over head (oh-projektor) 

som fanns där inne och syftet var sammankopplat med matematik och språkutveckling. 

Ett annat syfte med samma rum var även att låta barnen utveckla sin tillit till den egna 

förmågan genom att träna på egna uppträdanden och sedan när de känner sig redo spela 

upp dem för en publik. Genom att arbeta på detta sätt får barnen inflytande och 

delaktighet i form av att de själva får styra över vad som kan hända i rummet. Ett barn 

som följde med oss till rummet påpekade att i musikrummet får man inte dansa, då blir 

man tillsagd. Troligtvis var det under ett speciellt tillfälle ett barn hade blivit nekad dans 

men detta hade satt spår hos flickan som var väldigt tydlig med vad man inte fick göra i 

rummet.   
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I ateljén fanns olika sätt och möjligheter att uttrycka sig med för den som ville. Däremot 

kunde vi inte se några exempel på detta då det inte fanns några synliga alster, vare sig 

som inspiration eller barnproducerade bilder. Dock var några stafflier framställda med 

pågående barnmålningar på. Allt material var tillgängligt men några barn menade att de 

inte fick lov att använda sig av det fritt utan att fråga om lov först.  

 

Delaktighet och inflytande är kontrollerat 

Resultatet visar att det är främst då barnen får välja aktivitet eller lek som pedagogerna 

anser dem vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Under en intervju uttrycker 

Andréa sig så här: 

Vi har ju utgått mycket från barns intresse här och de får ju vara med, vi har ju stationer, så 

ibland bestämmer vi och så får ju barnen bestämma vad de vill göra på dom stationerna. Då 

är man ju delaktig och är med och bestämmer vad de vill göra för någonting.  

De stationer pedagogen talar om är de inomhusaktiviteter som finns tillgängliga för 

barnen att välja mellan. Pedagogerna har tagit kort på olika lekar/aktiviteter och väljer 

ut några av dem under morgonsamlingen och sätter upp dem på en tavla. Sedan väljer 

barnen var de vill leka någonstans. Det som blir synligt här är att barnen inte kan göra 

val utifrån sin egen kreativitet och fantasi utan är låsta till redan färdiga val. Beroende 

på stationens storlek finns bara utrymme för några få barn i varje lek vilket innebär att 

valmöjligheten sker under demokratiska former där barnen får turas om att vara först att 

välja. Andréa uttrycker att barnen har inflytande över den fria leken, eller snarare inom 

uppsatta ramar för den fria leken då leken som aktivitet redan finns.  

Vi kunde observera att barnen även var delaktiga under sociala former och även på egna 

initiativ. Barnen hjälpte varandra vid matbordet och vid toalettbesök samt fick hjälpa till 

att duka av efter maten.  

Under de samlingar vi observerade kunde vi se att den mesta delaktigheten var 

kontrollerad av pedagogerna eftersom de val och situationer där barnen befann sig i var 

skapade och planerade i förväg. De intervjuade pedagogerna Andréa och Eva ansåg 

själva att det var under samlingen som barnen fick mest inflytande och möjlighet till 

delaktighet och nedanstående citat är hämtat från en morgonsamling där barnen ombeds 

att komma fram till tavlan och skriva.  

E (Eva) Vet alla hur en sexa ser ut då? Lotta, du kan komma, nej Lisen kan komma 

hit och skriva en sexa, kom så får du skriva en sexa här uppe bredvid det 

blåa här. Lisen?  

 

Lisen       Nä men jag kan inte. 

 

E Hä, va det nån som kunde skriva en sexa? Lollo då? Får du klättra upp här 

och så får vi se om du räcker dit upp så att du kan skriva en sexa.  

 

Lollo Vet inte... 

 

E Då kan jag hjälpa dig om du håller lite i pennan där då och så gör vi en 

sexa, den ser ut så här, så tack. Och så räknar vi fröknarna då.  

 

Alla 1, 2, 3, 4, 5. 
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E Fem, är det nån som kan skriva en femma? Karin du har ju precis fyllt fem 

år, du kanske kan skriva en femma då?  

 

Karin Ja. 

 

E Här uppe på den gröna. Du fyller ju snart fyra [kommenterar ett annat barn] 

Så, då får du skriva, räcker du dit upp eller, går det bra? 

 

Karin Vad ska jag skriva? 

 

E   En femma. Kan du?  

 

Karin  mmm 

 

E   Ja? 

 

Karin  [skriver] - så! 

 

E  [Viskar till Karin] Vi tar den åt andra hållet istället, så tar vi den bak så, 

den lilla rumpan där, och så, bra! [suddar ut barnets siffra och de skriver en 

ny åt rätt håll tillsammans] [...] Så vad bra, så många var vi, vi är mer tjejer 

än killar.  

 

Vad som blir synligt här är en delaktighet där pedagogen bestämmer vem och hur barnet 

ska vara som deltagare. Några barn känner sig osäkra och vill inte delta medan ett annat 

barn vill försöka. Barnets deltagande bemöts här på ett sätt som förväntar sig ett rätt 

svar och barnets prestation ersätts med ett bättre alternativ. Barnen får en möjlighet till 

delaktighet och gemenskap samtidigt som det är de lågmälda och skötsamma barnen 

som ges mer tillfällen till detta då de barn som är mer pratiga och spontana i sin 

personlighet/utveckling inte ges samma möjligheter till aktiv delaktighet i grupp. Under 

morgonsamlingen gavs även flickorna fler möjligheter att vara delaktiga än pojkarna i 

form av talutrymme och praktiskt utförande (skriva på tavlan).  

Vid ytterligare en samling inledde pedagogen Eva med att ge ett exempel på något hon 

inte kunde, i det här fallet att spela munspel, men skulle kunna lära sig det om hon 

tränade (med motiveringen att barnen inte skulle bli besvikna om de inte klarade av att 

göra det som skulle genomföras då detta var deras första försök). Ett barn visar ett stort 

intresse och berättar med stolthet att hon kan spela munspel. Eva svarar med en till fråga 

om ett annat instrument, för att flickan skulle säga att hon inte kan, eftersom det var den 

poängen pedagogen själv var ute efter. När flickan fotsätter diskussionen tystnar 

pedagogen henne genom att fråga om hon kan spela apa också vilket bidrog till att 

flickan nedstämt tittade ner i knäet och nekar till att hon kunde detta. Pedagogen 

fortsätter med det hon tänkt från början. Vid ett annat tillfälle leker barngruppen leken 

Nu ska vi fläta en riktig fläta där barnen får möjlighet till inflytande genom att visa hur 

man ska placera händerna i leken. Eva frågade sedan vad som hände när flätan var 

utflätad, några barn svarade att flätan gick sönder, vilket den gjorde, eftersom några 

barn släppte varandras händer, men den lagades snabbt. Pedagogen tillrättarvisar 

barnens svar och frågar igen vad som hände. Eva blir nöjd först när ett barn ger det svar 

som pedagogen förväntar sig. Ett barn försökte utöva sitt inflytande genom att önska att 

de skulle leka leken en gång till, vilket pedagogen svarar med ett kanske senare, vilket 
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leder till stor glädje för barnen som utropar ett spontant ja! Pedagogen hade möjligheten 

att ge barn inflytande över samlingen och genomföra leken igen, men valde att fortsätta 

sin förutbestämda planering på samlingen.  

Inflytande finns då planering saknas 

Inflytande kan även tolkas som något barn får när det inte finns någon planering eller 

målinriktad tanke. Ett exempel på detta är då Andréa anser att de ger barn inflytande 

över vad de själva skapar inom byggstationen eftersom hon inte har planerat något inför 

denna aktivitet. Det är en nystartad station där de inte riktigt har kommit igång med 

någon planerad verksamhet eller tema, vilket ger barnen chansen att experimentera med 

och prova på de material som finns att tillgå. Andréa uttrycker det så här:  

Så dom har fått konstruera egna grejer, precis vad dom vill då, så det har blivit lite bräder 

på varandra och nån har säkert gjort något vapen, alltså dom har ju ändå en tanke vad dom 

vill göra, nån har gjort nån båt och sådär, så där har dom ju faktiskt inflytande över vad 

dom väljer att göra, utan vi är med mer för att stötta ifall de behöver hjälp med att spika. 

Det visade sig finnas en bild av att inflytande och delaktighet har med 

medbestämmande att göra och följande citat är från en intervju med Andréa: 

I (Intervjuare) När ni har samling och sång, brukar du bestämma vilka sånger ni ska 

sjunga? 

 

A (Andréa) Nej, det brukar jag ju faktiskt inte, det har du ju rätt i, vad bra, man blir lite 

sådär 

 

I Ställd? 

 

P Ja. Det gör de ju, dom får bestämma väldigt mycket vad vi ska sjunga, gör 

dom, och även vilken bok vi läser det är självklart, jag ser ju bara det stora, 

men det är klart att dom här små grejerna som vi gör varenda dag, alltså 

dom får önska vilken bok vi ska läsa eller om en låtsasläser för dom andra, 

det gör som ju, och även sånger, för dom har ju jättemycket roliga sånger 

som inte jag vet, så dom får ju lära mig, så det gör dom ju, så det har dom 

ju faktiskt. Och även om det skulle vara någon speciell lek, så kan det ju 

också vara, att dom vill, och på eftermiddagarna om det inte är något 

speciellt, då läggs det lite på dom, då får ju dom faktiskt vara med lite och 

bestämma, och tycka hur dom, vad dom vill leka och vem dom vill leka 

med, eller att dom önska något speciellt som vi ska göra, så det blir ju 

också, att man får försöka lyssna och ta till det. 

I Jag tänkte bara fråga, när det gäller att välja böcker och så, vart får ni 

böckerna ifrån? Har ni något bibliotek här eller? För ni har ju en låda med 

böcker där borta, är det de som finns? 

P Ja. En del som finns och så är det bibliotekets böcker 

I Så ni åker och lånar… 

P I stadsbiblioteket där, det gör vi. Så att än så länge är det vi personal som 

har åkt och bytt och lånat böckerna, men på mitt förra stället och jag tror att 

de har gjort det även här emellanåt, Jag hade mycket närmare till 

biblioteket på mitt förra stället så där gick vi mer med jämna mellanrum 

med några stycken, så att de fick vara med och låna. Jag tror inte att det 
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blivit så mycket här för det är en bit dit att gå för dem här, så att, sen kan 

man ju ta stadsbuss och detta, men så det är både och, så det är alltid 

låneböcker från biblioteket och egna och så finns det inne i den andra 

byggnaden så att man kan byta ut och hitta böcker då. 

Pedagogerna väljer vilka böcker som ska tas in på avdelningen, men barnen har 

inflytande över vilka av dessa böcker som ska läsas högt vid sagostunden, eller som 

barnet kan sitta och sitta och läsa i själva. Barnen har stort inflytande över sångstunden, 

där de även har möjlighet att välja sånger som inte pedagogen känner till. 

I Kommer de med önskemål på böcker eller något sådant där, ni hade ju 

kring språket, har ni någon tanke kring böckerna där? 

P Ja, alltså, de har haft med sig hemifrån, så att det var en tjej förra, eller två 

veckor sedan är det säkert nu som hade fått 2 böcker när hennes bror fyllde 

år så att, då hade hon fått 2 böcker och det var Dino 1 2 3 och Dino abc, 

och dem hade jag precis läst om i en sådan här mammatidning innan, Sara 

Shepherd tror jag att hon hette den författaren, den verkar görhäftig, så då 

hade hon med sig de här och då tog vi och läste hennes böcker istället efter 

maten. Och så var det även en annan tjej som hade med sig de tre bockarna 

Bruse, så dem tog vi nästa dag sen och läste, så det är lite roligt när de 

kommer med böcker de har fått eller som de tycker är spännande för de är 

väldig stolta över att det här är min bok och den har jag med mig. 

Pedagogen ger barnen inflytande genom att uppmuntra dem till att ta med egna böcker 

som de tycker om till förskolan för uppläsning för barngruppen. 

Pedagogerna gav intrycket av att planeringen var viktig men att den kan läggas åt sidan 

om barngruppen skulle visa ett större intresse för något annat men att den fungerar som 

ett stöd för pedagogen. En pedagog arbetar aktivt med att lyssna av barnen så att inte 

hon själv sitter och planerar. Hon betonade även vikten av att inte använda planeringen 

till att styra barnen dit hon vill komma med sitt innehåll. Planeringen för de två 

språksamlingarna var styrda och inte flexibla på grund av att det inte var pedagogerna 

själva som planerat dem utan de följde ett färdigt material om barns språkutveckling. 

Här gavs utrymme för barns delaktighet medan intresset och inflytandet var lågt. 

Intresset fanns i form av barnens intresse för det som pågick och sades men deras 

intresse låg inte till grund för innehållet. Den planering för barns egna önskningar och 

intressen i det dagliga arbetet var knutet till att göra personliga val, som val av 

lek/aktivitet, mängd frukt och sånger (inte alla barn kunde välja detta). Vi kunde se att 

barnen inte hade något reellt inflytande under planeringsstadiet och/eller under 

samlingarna då det inflytande och delaktighet som fanns baserades på ett redan 

förutbestämt innehåll från pedagogernas sida.  

Läraren styr  

Under den här rubriken framkommer det att barnens delaktighet, inflytande och intresse 

i verksamheten är styrt av pedagogerna på olika sätt. Bilden av barns delaktighet 

genomsyras av vikten att få vara med och bestämma och den pedagogiska synen på 

barns delaktighet verkar vara att delaktighet är något man gör och/eller väljer att 

vara/bli. Det kan ske på flera olika sätt beroende på förmågor som ålder och mognad 

hos barnen. En av pedagogerna beskriver sin bild av begreppet delaktighet: 
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Man gör det utifrån sin egen förmåga och sin ålder och sitt eget intresse man kanske inte 

alltid vill vara med på det vi gör men man kan prova och sedan kan man göra något annat.  

Delaktighet kan här ses som ett val som barnet gör och det bör även vara så delaktigt det 

vill. Att vara med under en planerad samling var inget alternativ och barnen kunde där 

inte välja att gå därifrån om de vill det. Snarare handlar det fria valet till delaktighet om 

att vara så intresserad man vill av det innehåll som erbjuds. Barnen tvingas inte till att 

svara på frågor om det inte vill och handuppräckning blir ett medel för barnen att visa 

att de vill vara delaktiga samtidigt som de tränar sig i att arbeta under demokratiska 

former där alla ska få en möjlighet att göra sig hörd. Den interaktionen som skedde 

mellan barn och pedagog under morgonsamlingen var baserad på initiativ från 

pedagogens sida. Barnen blev delaktiga genom samtal, skriva på tavlan, välja sång och 

sjunga. Pedagogen lät några barn komma till tals och inledde en dialog med kopplingar 

till bland annat sitt eget liv. Pedagogen frångick sin planering självmant och 

kommunicerade aldrig syftet med valt samtalsämne för barngruppen.  

Vuxna och barn har olika uppfattningar 

Bland pedagogerna på förskolan fanns en uttalad medvetenhet om vikten att anstränga 

sig för att nå alla barn. För att öka denna möjlighet hade matborden (tre stycken) delats 

upp på tre olika rum, inte bara för att få matro utan även för att få större möjlighet att nå 

de mer blyga och tystlåtna barnen. Under den tid vi var där kunde vi inte observera 

några tillfällen där pedagogerna fångade barnen i ömsesidig och utmanande 

kommunikation. Däremot fångades barnens intresse bland annat genom att låta en flicka 

visa upp och berätta om en lång fingervirkad snodd hon gjort själv. Pedagogen frågade 

om flickan skulle kunna visa dem på förskolan hur man gjorde någon dag då en annan 

flicka flertalet gånger försökte göra sig hörd då hon också visste hur man gjorde. 

Samtalen var många gånger inriktade mot att pedagogen förväntade sig ett rätt svar, 

särskilt bland de äldre barnen vilket fick barnen att känna sig osäkra. De gånger barnen 

fick svara som de ville och fick följdfrågor kunde de oftast svaras med ett ja eller nej. 

Barnen var även överrens om att det var deras pedagoger som valde vilka böcker som 

skulle läsas samt vad och när de fick göra olika saker/aktiviteter. Vid ett tillfälle frågade 

en flicka om hon fick rita i ateljén och fick till svar att hon nog inte orkade det heller då 

flickan tidigare sagt att hon inte orkade rita vid matbordet. Då vi satt inne i ateljén 

förstod vi att hon nog var mer intresserad av att komma och titta på oss och sitta med 

framför att rita därinne. Något som inte pedagogen reflekterade över vid tillfället.  

 

Intresse – en fråga om att fånga upp eller skapa 

Andréa uppfattar ordet barns intresse som något som barnen tycker är roligt, tycker om 

att göra och verkligen brinner för. För att ta reda på barnens intresse försöker hon vara 

lyhörd för det barnen berättar. Detta arbetssätt anser vi kan innebära att det blir svårt för 

de barn som inte har ett väl utvecklat språk att göra sig hörda, utan istället 

kommunicerar sitt intresse med exempelvis kroppsspråk. Vidare berättar pedagogen att 

barnens intresse för flugor har påverkat inriktningen på tema närmiljön, eftersom flugor 

ingår i närmiljön. Hon berättar även att flera barn visat intresse för spindlar, men att 

pedagogerna inte reflekterat över att de skulle kunna ha inriktat temat på insekter istället 

för endast flugor. Pedagogen diskuterar hur blyga barn deltar i aktiviteterna, deras 

eventuella ursprungliga intresse diskuteras inte, men pedagogen har uppfattat att en 

pojke tog mod till sig och frågade efter en lupp, efter att ta blivit inspirerad av kamrater. 
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Pedagogen ger uttryck för att hon uppmuntrar de barn som visar intresse. De andra 

barnen uppmuntrar hon till delaktighet, även om det kanske inte ligger i deras intresse. 

Andréa … ibland gör vi det därför att man ska tvinga barnen att hitta nya kompisar eller 

man har en konstellation att det här funkar inte, det går alltid åt pipan, då försöker 

man få dem att intressera dem för andra kompisar kanske. Och har jag då bestämt 

att näe nu får du vara där eller så […] 

   

Pedagogerna varierar aktivitetsstationerna mellan att låta barnen utföra det de helst vill 

göra och är intresserad av, och andra stationer och aktiviteter som kan utveckla och 

utmana barnen på andra sätt, fast det kanske inte är högsta prioritet för barnet själv. 

Pedagogerna är medvetna om barnens intresse men försöker även öka intresset för andra 

aktiviteter. Samtidigt så är de olika alternativen som barnen har att välja på redan valda 

av pedagogerna innan barnen kom till avdelningen, vilket gör att barnen får välja mellan 

ett redan på förhand bestämt utbud av aktivitetsstationer. Det finns ingen station som 

saknar ett tema. De gånger då det inte är inplanerat för samlingar eller utelek finns 

valmöjligheter för barnen bland en mängd olika aktivitetsområden. Dessa områden var 

begränsade på olika sätt, dels genom att inte alla områden kunde väljas varje dag, endast 

ett visst antal barn kunde välja samma aktivitet och ibland valde pedagogerna åt barnen. 

Pedagogerna fanns med och stöttade i barnens val och kunde påverka så att 

barnkonstellationerna skulle bli så fungerande som möjligt. Pedagogerna försöker även i 

stor utsträckning skapa ett intresse hos barnen utifrån av dem valt tema eller samling, 

istället för att utifrån barnens intressen skapa en verksamhet som kopplas till 

Läroplanen för förskolan. 

De nya riktlinjerna – ett oreflekterat område 

Båda pedagogerna var väl förtrogna med Lpfö 98:s intentioner och utdrag ur läroplanen 

fanns synligt i verksamheten. Däremot hade de inte börjat reflektera över de nya 

riktlinjernas innebörd men ansåg sig ändå ligga bra till då de menade att förskolans 

pedagogiska inriktning Reggio Emilia redan lyfter och poängterar vikten av barns 

medverkan i dokumentationen. Vi fick aldrig något riktigt svar på vad barnen egentligen 

tyckte var roligast och mest intressant att göra på förskolan men både Eva och Andréa 

poängterade att barns intresse är något som varierar och påverkas av barnens ålder och 

mognad samt genus.  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur barns delaktighet, inflytande och intresse 

kommer till uttryck i förskolans vardag med inspiration utifrån en etnografisk ansats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den mesta graden av delaktighet och inflytande som 

kom till uttryck var kontrollerad och lärarstyrd och visade sig mest bestå av språklig 

kommunikation barn och pedagog emellan. Delaktighet fanns under samlingen i form 

av att barnen fick vara med och göra något som pedagogen hade bestämt, t.ex. skriva på 

tavla, räkna högt och svara på frågor. Alla barn kom till tals på olika sätt men hade lågt 

inflytande över vad samtalet handlade om. Pedagogernas syn på begreppen skiljde sig 

något åt. Evas sätt att uttrycka sig om begreppen delaktighet och inflytande kunde tolkas 

som att båda handlar om barns medbestämmande, medan Andréa fokuserade mer på 

vikten av att låta barnen få välja samt att hon arbetade med att väva in deras intressen i 

aktiviteter och lekar, men även hon gav denna förklaring till båda begreppen.  
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Den Reggio Emiliainspirerade miljön innehöll begränsningar för barns inflytande på 

grund av de osynliga regler som visade sig genom att barnen alltid frågar om lov innan 

de tar sig an något. Trots dessa begränsningar fanns mycket valmöjligheter och material 

tillgängligt för att sporra och utveckla barnens kreativitet och fantasi både inne och ute.  

Vad gäller de nya riktlinjerna inom Lpfö 98 var dessa inte satta i bruk än då 

verksamheten inte ansett sig ha haft tid att arbeta in dem än. Dock ansåg sig 

pedagogerna på avdelningen att de låg bra till då de redan arbetade tillsammans med 

barnen vid dokumentation av verksamheten. Vad gäller pedagogisk utvärdering av 

situationer där barnen har roligt och har inflytande fanns detta inte för tillfället 

inplanerat, men pedagogerna uttryckte att de arbetade aktivt med att prata och lyssna på 

barnen för att försöka fånga upp vad som intresserade dem. Att använda det som ett sätt 

att utvärdera sin verksamhet förekom inte för tillfället.   

Del 4. DISKUSSION 

Nedan kommer vi att diskutera de metodologiska val vi har gjort och koppla dessa till 

studiens syfte och frågeställningar. Sedan följer en diskussion där studiens resultat 

diskuteras utifrån omnämnd litteratur och teoretiska utgångspunkter. Detta kopplas till 

egna reflektioner och tankar. 

Metoddiskussion 

Vår datainsamlingsmetod var inspirerad av en etnografisk ansats, vilken lämpade sig bra 

eftersom vi fick flera olika aspekter som synliggjorde de uppfattningar och uttryck vi 

sökte och som var syftet med studien. Syftet med studien var att undersöka hur barns 

intresse, delaktighet och inflytande kommer till uttryck i förskolans vardag och denna 

metod underlättade för oss att se detta, eftersom vi inte var begränsade endast till 

exempelvis intervjuer, utan vi kunde även observera pedagogerna i samspelet med 

barnen och undersöka hur miljön återspeglade barnens intresse, delaktighet och 

inflytande. En typisk etnografisk studie pågår oftast under en längre tid för att få en 

bättre bild av den verksamhet man undersöker. Tyvärr hade vi inte möjlighet inom vår 

tidsbegränsning att genomföra en större studie vilket troligtvis hade gett oss ett annat 

resultat. Vi är dock mycket nöjda över att få ut så pass mycket data som vi fick under 

den dag vi besökte förskolan. Vad gäller vår roll som deltagande observatörer var det en 

fördel för vår studie att vi kunde välja hur delaktiga vi ville vara beroende på vilken 

situation vi befann oss i, eftersom vi under vår roll som observatör kunde ställa frågor 

till pedagogerna under observationens gång. Vi valde att berätta om studiens syfte innan 

studiens genomförande för våra respondenter, eftersom vi ville att de att de skulle vara 

förtrogna med vad som stod i den nya läroplanen. Vi anser dock att detta inte påverkade 

vårt resultat annat än positivt, eftersom vi ville ta reda på hur de arbetar med de nya 

riktlinjerna vad gäller barns delaktighet, inflytande och intresse i förskolan. På grund av 

att vi delade på oss under språksamlingen, fick vi olika upplevelser då vi var med på 

varsin under samma tidpunkt. Med hjälp av ljudupptagningar och anteckningar kunde vi 

ändå dela med oss av våra individuella erfarenheter och komma fram till ett resultat. De 

teorietiska utgångspunkterna det vill säga det sociokulturella perspektivet och teorier på 

makt, har vi funnit att de fungerade bra ihop med studiens syfte och frågeställningar då 

vi kunde utgå från dessa i studiens resultat. Vi är väl medvetna om att resultatet hade 

blivit något annat om vi hade haft andra teoretiska perspektiv.  
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Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion om studiens resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

teorier kring makt. Vi lyfter även våra egna reflektioner och tankar kring resultatet och 

litteraturen utifrån det sociokulturella perspektivet och teorier om makt. 

Barns inflytande kontra pedagogens makt  

För att besvara frågeställningen på vilka sätt pedagogerna låter barns intresse, 

delaktighet och inflytande komma till uttryck i förskolans vardag blir perspektiv på 

makteorier intressant och användbart då makt har framkommit som en central påverkan 

på barns inflytande och delaktighet i studien. Makt kommer nedan att diskuteras utifrån 

olika aspekter som framkommit i resultatet och som vi lyckats utskilja. 

Kommunikation – en maktfälla 

Maktförhållanden förekom i olika former och situationer men framför allt under olika 

kommunikativa former som under samlingen. Rubinstein Reichs (1996) forskning 

visade att pedagoger har makt att i kommunikation med barn lägga beslag på mycket 

talutrymme. Under observationer vid samlingar var det nästan bara pedagogen som 

talade och förde samlingen framåt. Varken under samlingarna eller vid intervjun 

framkom det att barnen någon gång spontant fick möjligheten att välja innehållet, detta 

trots att pedagogerna menade att innehållet oftast påverkats av barnen från början. 

Däremot kunde pedagogerna bestämma sig för att ändra sitt innehåll då de insåg att 

barnen inte visade något intresse för det som sades. Om en pedagog med kommunikativ 

makt inte är medveten om att det är just hon eller han som påverkar det som 

kommuniceras kan denne inte heller vara medveten om hur detta faktiskt påverkar 

möjligheterna till barnens inflytande. Pedagogen har som Arnér (2009) skriver makt att 

göra barnens röster hörda eller inte och det vi fann var att pedagogerna var medvetna 

om detta men att de använde sig av det på ett systematiskt och kontrollerat sätt genom 

att själva ställa frågor och välja vilka barn som fick vara delaktiga. Detta kan innebära 

att samlingen är mycket mer kontrollerad och styrd än vad vi egentligen tror och detta 

anser vi i så fall påverkar barns inflytande på ett negativt sätt. Emilson (2008) fann att 

inflytandet ökar genom att läraren tillåter sig att släppa den kommunikativa kontrollen 

och detta kan vi som lärare och pedagoger bli bättre på. Det gäller att utarbeta en balans 

mellan vad som är syftet med det som kommuniceras och vad som egentligen är 

väsentligt då det kan vara lätt att fokusera på ett innehåll snarare än på målen. 

Pedagogerna i studien kunde släppa på kontrollen och låta barnens intresse ge inflytande 

över innehållet, men vi anser att det inte får bli till följd av att det saknas en pedagogisk 

planering. 

 

Då språket användes till att utöva makt över barnen genom att styra dem mot ett redan 

förutbestämt mål användes vid ett tillfälle ironi vilket ledde till ett förlöjligande av 

barnet. Detta omedvetna (?) handlande minskade barnets intresse för att fortsätta utöva 

eget inflytande och visat intresse över aktuellt innehåll. Denna maktposition innebär att 

pedagogen kan vara i stånd med att använda kommunikation för att få fram det hon är 

ute efter. Vi anser att detta blir ett hinder för barns inflytande då de snart lär sig att de 

förmodligen ändå har fel. Detta är en viktig aspekt att lyfta i skolan då det fortfarande 

finns en tradition där det är läraren som sitter inne med de rätta svaren. Det finns även 

en risk att endast de barnen med god kommunikativ förmåga får inflytande (Olofsson, 

2010) medan de andra barnen blir delaktiga eller endast närvarande. Här gäller det att 
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pedagogen riktar sig till alla barn så att de med lägre kommunikativ förmåga också får 

vara delaktiga och ha inflytande. 

Läraren använder sin position för att utöva makt över vem barnet ska vara som deltagare 

utifrån hur barnet betedde sig i gruppen, de som skötte sig fick mer bekräftelse vilket 

ledde till mer delaktighet och inflytande. Det finns en risk att delaktighet och inflytande 

blir något man förtjänar istället för en rättighet som alla har. Sheridan (2001) kunde se 

att kvalitén påverkade barns delaktighet och inflytande i förskolan, vår studie var dock 

för liten för att vi ska kunna göra en sådan slutsats, men däremot kunde vi vid aktuellt 

tillfälle se att delaktighet och inflytande förekom i form av ett belöningssystem.  

Osynliga regler påverkar barns inflytande 

Barnen på avdelningen och pedagogerna hade olika uppfattningar om barns inflytande 

gällande val och fri tillgång till olika material. Vad den bakomliggande orsaken till 

dessa olikheter beror på kan vara att det finns ett respektfullt outtalat förhållande mellan 

barnen och pedagogerna. Barnen ansåg att pedagogerna bestämde mer än vad 

pedagogerna själva ansåg och pedagogerna ansåg att barnen hade större inflytande och 

fri tillgång till miljön än vad barnen ansåg sig ha. Att de upplever saker så olika kan 

bero på det Karlsson (2009) skriver om att barn respekterar de vuxna så mycket att de 

anpassar sig till de ställningstaganden pedagogerna har. Flickan som upplyste oss om att 

man inte fick dansa i musikrummet, trots att detta var fullt tillåtet, hade accepterat detta 

faktum då hon en gång själv varit med om eller sett någon annan bli tillsagd att inte 

dansa. Vi vuxna ser saker ur ett perspektiv och barnen ur ett annat och om vi inte 

tydliggör skillnader på när vissa aktiviteter går bra och när det går mindre bra kan detta 

begränsa barns inflytande och intresse genom att de väljer bort att göra sådant som de 

annars kanske skulle ha gjort, i respekt för pedagogen. Därför gäller det för oss 

pedagoger att vara lyhörda och tydliga för att inte minska barns spontana möjligheter till 

inflytande i förskolan. Barnens respekt för pedagogerna och den maktordning som alltid 

finns mellan barn och vuxna kan vara en orsak till att barnen inte tar egna initiativ utan 

alltid frågar om lov innan de börjar med en ny aktivitet.  

Inga reella valmöjligheter 

Är det något som barn kan ha inflytande över så är det den fria leken. I den är det 

barnen som bestämmer. Men friheten kan påverkas av vilka barnen är som leker 

tillsammans då vissa barn tar större plats än andra och på så sätt utövar ett större 

inflytande över leken. Detta maktförhållande barnen emellan var något pedagogerna 

uppmärksammat och valt att påverka genom att själva ta kontrollen och vid vissa 

tillfällen bestämma lek/aktivitet samt vilka barn som leker var. Makt att göra val för 

barn behöver inte nödvändigtvis vara något oreflekterat och negativt utan snarare en 

chans att skapa nya möjligheter för fler barn att få tillfällen att påverka och prova nya 

aktiviteter. Även vid de tillfällen då barnen själva fick välja aktiviteter var dessa redan 

förutbestämda vilket verkar vara mycket vanligt på förskolor då både Sheridan (2001), 

Olofsson (2010), Ekström (2007) och Emilson (2008) menar att det reella inflytandet 

hos barn är näst intill obefintligt. Vad detta egentligen innebär är svårt att säga men det 

kan vara så att avsaknaden av det reella inflytandet skapar förutsättningar för 

demokratiska arbetsformer och likvärdighet bland barnen. Oberoende på orsak och 

verkan är det ändå viktigt att vi inte tror att vi ger barn inflytande då vi inte gör det med 

tanke på att barnen faktiskt har en skriftlig rätt till detta enligt Lpfö 98. Därför anser vi i 

enlighet med Thulin (2006) att det är viktigt att vi reflekterar tillsammans med barnen 
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och motiverar de val vi gör, detta anser vi kan leda till att barnen blir mer delaktiga i 

vardagen. Thulin anser att den syn på barn, kunskap och lärande som pedagogen har 

påverkar dennes förmåga att göra barnen delaktiga eller inte, vilket kommer till uttryck 

och synliggörs i handlandet med barnen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

2001; Emilson, 2008). Här tror vi att den tilltro som Thulin nämner kan tänkas påverka 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet. Reella valmöjligheter är beroende av 

pedagogiskt tillit och ett medvetet pedagogiskt arbetssätt. 

Läroplanen viktig men omsorgsarbetet går före 

De intervjuade pedagogerna ansåg sig var väl insatta i Lpfö 98 reviderad 2010:s 

intentioner och ansåg sig ha ett försprång i arbetet som följde, eftersom den Reggio 

Emiliainspirerade filosofin som fanns på förskolan gick hand i hand med de nya 

riktlinjerna. Dock arbetade de inte efter den reviderade läroplanen fullt ut. Eva uttryckte 

att det kommer de heller inte att kunna göra på flera år, eftersom omställningen och 

anpassningen tar tid. Enligt Pape (2003) är viktigt för den sociala utvecklingen att 

pedagogen ser och bekräftar alla barn, detta var tydligt i den observerade verksamheten 

och pedagogerna hade tydliga tankar bakom detta val och de uttryckte att var för dem 

viktigare att se varje barn framför att arbeta in de nya riktlinjerna. Vi frågar oss dock 

varför det ena måste utesluta det andra? Eller är det så att de nya riktlinjerna tar så 

mycket tid och kraft från den dagliga verksamheten att fokus i så fall försvinner ifrån 

barnen. Vi anser att man antingen kan se läroplanen som ett förhållningssätt eller som 

ett regelverk och den tolkning man gör påverkar pedagogens inställning gentemot 

barnen i förskolansvardag och även till sitt arbete. Ett centralt värde i läroplanen är 

enligt Orlenius (2010) respekten för barnets frihet och integritet och vi anser att denna 

respekt är väsentlig för att kunna arbeta med barns delaktighet, inflytande och intresse. 

Men hur vi väljer att visa denna respekt beror på pedagogens egna förhållningssätt och 

barnsyn och vi anser att ju mer vi arbetar med denna studies centrala begrepp desto mer 

kan vi i förskolan arbeta med dess läroplan på ett konkret och medvetet sätt.  

Genom att göra barnens röster hörda (Arnér 2009) och låta dem ha inflytande över 

verksamheten, ökar deras intresse och delaktigheten på samman gång, vilket vi anser är 

omsorgsarbete i sig. Samtidigt förstår vi svårigheten med att förstå läroplanens 

intentioner fullt ut. Vi behöver bara titta på resultatet som visar att vi och de intervjuade 

pedagogerna har olika uppfattningar om begreppen delaktighet, inflytande och intresse. 

Olika tolkningar tror vi leder till variationer inom det pedagogiska arbetet. Därför är det 

av stor vikt att dessa begrepp får en entydig lokal tolkning så att alla förstår och får 

möjlighet att arbeta åt samma rikting.  

Dokumentation 

Vi har valt att ta med följande avsnitt om dokumentation eftersom vi anser att det är en 

viktig del av den pedagogiska verksamheten, där det tydligt framkommer om barnens 

delaktighet, inflytande och intresse kommer till uttryck i verksamheten eller inte. I Lpfö 

98 reviderad 2010 står det att arbetslaget ska ”dokumentera, följa upp, utvärdera och 

utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och 

hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och 

idéer tas till vara” (Lpfö 98 (red 2010), s. 15). Då det inom Reggio Emilias filosofi 

handlar om att dokumentationen ska synliggöra barns tankar och teorier och för 

pedagoger att förstå hur barn upplever sin omvärld, kan vi påstå att detta var något som 

kom till uttryck i den vardag vi studerade. Här behöver pedagogerna bli mer medvetna 
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och göra barnen mer delaktiga för att få ut det egentliga syftet med dokumentationen. 

Bjervås (2011) skriver att de val läraren gör kring dokumentation har betydelse för vad 

som blir synligt och vad som utelämnas. Genom att barnen sitter med i utformningen av 

dokumentationen har barnen möjlighet till inflytande över vad som sätts upp, men det 

ger även pedagogen en uppfattning om barnens tankar kring den händelse som 

dokumenterats. De intervjuade pedagogerna lyfte att barnen hade inflytande över vad 

som sattes upp som dokumentation, men de nämnde inte att de använde 

dokumentationen som ett verktyg för reflektion kring lärandesituationen. De inflytande 

pedagogerna ansåg att barnen hade över dokumentationen, anser vi inte var ett reellt 

inflytande då detta inflytande handlade om att välja mellan redan tagna bilder. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) ser pedagogisk dokumentation som ett kollektivt arbetsverktyg 

där många parter kan vara med och reflektera så varför inte låta barnen vara mer 

delaktiga och ha större inflytande i samma fas som bilderna tas. Pedagogerna 

reflekterade över bilderna tillsammans med barnen men vi fann ändå inte en 

fördjupande användning av dokumentationen som ett lärande för barnen. Trots att vi 

bad pedagogerna läsa på läroplanen inför intervjuerna, så kom det inte fram att de 

arbetar med dokumentation på annat sätt än fotografering av aktiviteter på förskolan. 

Vilket kan bero på att de inte är förtrogna med läroplanen än. Det var svårt att avgöra 

vilken pedagogisk tanke som låg bakom dokumentationen, då vi uppfattade denna som 

vanliga bilder på barnen i vardagssituationer. Vi anser att ju mer delaktiga vi låter 

barnen vara i dokumentationen, ju mer tid får pedagogerna över till att planera nya 

utmaningar för barnen. Dokumentationen behöver inte vara ett extra arbete utan en del 

av vardagen. 

Miljön en begränsning för barns delaktighet, inflytande och intresse 

Trots att miljön i förskolan hade ett brett material, kunde vi ändå se ett begränsat 

tillträde till dessa då det fanns osynliga regler som bidrog till att barnen alltid frågade 

om lov. Detta kan bero på att barnen alltid får välja aktivitet via bilder, vilket här får en 

konsekvens att de inte ser det som en möjlighet att byta aktivitet utan att rådfråga 

pedagogen. Det som är positivt med detta arbetssätt är att det blir ett lugn i 

verksamheten och att barnen lär sig att avsluta påbörjad aktivitet, men måste dock vara 

medveten som pedagog att barnen upplever att de inte har fri tillgång till de olika 

aktiviteterna och därmed skapas en begränsning mellan barn och miljö. 

Det finns en risk att det som Svedberg och Zaar (1998) skriver om att stimulera barns 

intresse och uppmuntran till kreativitet inte leder till utveckling och lärande då barns 

intresse och inflytande inte tas på allvar. Vid de tillfällen pedagogerna pratar om att de 

tar vara på barnens intressen var vid temaarbeten, vilket kanske alla barn inte närvarar 

vid och är svårt att grunda alla barns intresse på.  

Bråten (1998) återger Vygotskijs teorier som säger att om möjligt så ska läraren 

strukturera situationer på ett sätt så att barnen själva upptäcker strategier för att lösa ett 

problem, eftersom detta leder till att kunskapen får ett bredare användningsområde. Då 

vi inte såg några tydliga exempel på detta visar sig miljön även här vara begränsad. 

Pedagogerna var ändå duktiga på att utmana barnen vid andra tillfällen till exempel 

genom att begränsa tillgången till vissa leksaker för att istället intressera barnen för 

andra saker. Mest utmaning anser vi skapades då pedagogerna inte tog fram några 

leksaker alls utomhus, utan satsade på att i stället fokusera på barnens inre kreativitet 

och fantasi. På sätt och vis kan vi hålla med om att pedagogerna skapat stationerna 
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utifrån barnens intresse, men vi kunde dock se att de mer var beroende på ålder och 

mognad än barnens egna intressen.  

 John Dewey (1959 ref. i Kwon, 2002) talar för en verksamhet som är både styrd och 

spontan, pedagogen ska vara medveten om hur de har skapat miljön och kunna motivera 

sina val. Förskolan i studien var inspirerad av Reggio Emilia där (Malaguzzi, ref. i 

Svedberg och Zaar, 1998) miljön/rummet ses som den tredje pedagogen. Pedagogerna 

själva uttryckte att de utgått från barnens intresse vid val av stationer, och vi uppfattade 

det som att barnen uppskattade den miljön som de befann sig i. Vi uppfattade dock att 

förskolans miljö inte skilde sig nämnvärt från andra verksamheter som vi sett, därför 

undrar vi om de verkligen utgått från barnen på avdelningens intresse eller barns 

intresse i allmänhet. Det Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skrev om att det 

finns stark föreställning om att barns lek inte får störas, var inget vi uppfattade att Eva 

och Andréa gav uttryck för, istället såg de sig själva som en del i leken för att ge stöd åt 

den sociala delen av samspelet mer än en del av lärandet i leken. Detta anser vi är bra, 

samtidigt som det är viktigt att barnen själva får träna på att lösa sina egna konflikter, 

utan pedagogens inverkan. Vi håller med det Strandberg (2006) lyfter om Vygotskijs 

teorier att det är genom aktiviteter tillsammans med andra som utveckling och lärande 

sker. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogen är med och synliggör detta för 

barnen, och att vi inte är rädda för att gå in i barnens fria lek på grund av rädsla att störa, 

vår uppfattning är att barn uppskattar när vuxna är med och leker. Självklart ska barnen 

få leka själva emellan åt, detta blir ett utmärkt tillfälle för pedagogen att dokumentera 

barns intresse för att sedan reflektera och använda sig av det i sin planering. Säljö 

(2000) menar att kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del 

av den enskilde individen och dennes tänkande och handlande. Sett ur ett 

lärarperspektiv är detta något som pedagoger och lärare måste vara medvetna om då det 

är vårt ansvar att skapa demokratiska medborgare med rätt till inflytande och 

delaktighet. Vilket vi anser att pedagogerna på förskolan arbetade med på ett bra sätt, då 

samspel kunde ses som en metod för lärande och utveckling. 

Avslutande diskussion 

De frågeställningar vi sökte svar på var: Hur uppfattar pedagogerna begreppen barns 

intresse, delaktighet och inflytande i förskolans vardag? Hur relaterar pedagogerna 

Lpfö 98:s (rev. 2010) nya riktlinjer till sitt arbete i den pedagogiska vardagen kring 

barns intresse, delaktighet och inflytande? På vilka sätt låter pedagogerna barns 

intresse, delaktighet och inflytande komma till uttryck i förskolans vardag? Vi anser att 

vi har fått en bild av hur pedagogerna uppfattar begreppen och hur dessa kommer till 

uttryck i vardagen. Vi förundrades över hur oreflekterat detta ändå var, trots att de haft 

tid på sig att läsa in sig på de nya riktlinjerna. Kanske är det inte så konstigt ändå då 

begreppen inflytande, delaktighet och intresse inte har någon entydig tolkning, vilket 

lämnar pedagogerna till fri tolkning av dessa begrepp. Vi kan förstå att pedagogerna 

känner stress över att följa de nya riktlinjerna speciellt när de inte är förtrogen med dem, 

eftersom de upplevde att det ska hinna med dem utöver sina andra arbetsuppgifter. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att samhälle, förskolan och skola utvecklas parallellt 

med varandra, och även att det finns en kommunikation emellan dessa instanser, så vi 

inte fostrar fram barn i förskolan som är vana att bli sedda och bekräftade som sedan 

kommer in i skolan där läraren styr och väljer innehåll största delen av tiden. Denna 

studie har fått oss att förstå vikten av delaktighet och inflytande samtidigt som vi idag 

inser vilket utmaning det är att gå från teori till praktik. Vi anser att den barnsyn och hur 
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man som pedagog förhåller sig till barn antingen hjälper eller stjälper det naturliga 

arbetssättet till barns delaktighet och inflytande.  

Att ge barn inflytande och delaktighet är av stor vikt för att skapa en demokratisk 

verksamhet på förskolan. Det är även viktigt att tydliggöra för barnen när de har den 

möjligheten och när den möjligheten inte finns att påverka verksamheten och motivera 

varför. Läroplanen är tydlig med vad som ska finnas med i verksamheten, och det 

kanske inte alltid finns med i barnens intresse, vilket leder till att pedagogen ibland 

måste styra verksamheten utan barnens inflytande fast de då istället har delaktighet. 

Genom en öppen dialog där barnen vågar säga sin mening och där pedagogen lyssnar 

till barnens tankar och idéer, skapas ett samspel mellan barn och pedagog som är en 

förutsättning för att kunna ge barn inflytande, delaktighet och ta vara på barnens 

intressen. Att fånga barns intresse handlar inte bara om att lyssna och prata med barnen 

utan även om att våga överlåta dem till att bestämma innehåll och även att ge dem 

ansvar över verksamheten i förhållande till deras egna intressen. Varför inte låta barnen 

gå omkring med en kamera istället för att vi vuxna fotograferar och dokumenterar. Vi 

tror inte att vi behöver ändra på verksamheten i sig för att nå de nya riktlinjerna, snarare 

handlar det om att våga göra barnen mer delaktiga och utveckla det som de visar 

intresse för i vardagen.  

Något centralt denna studie har bidragit till för vår del är vikten av en gemensam 

tolkning av begreppen delaktighet, inflytande och intresse på aktuell förskola/avdelning 

då det inte utan dessa gemensamma tolkningar går att arbeta fullt ut med dem inom den 

pedagogiska verksamheten. Den verksamhet som legat till grund för studien hade ett 

medvetet arbetssätt men under analysen kunde vi urskilja hur mycket vi som pedagoger 

ändå styr, även när vi tror att vi inte gör det. Detta gäller framför allt under samlingarna 

och vi tar med oss en större medvetenhet kring hur vi kan planera och hålla i samlingar 

som inte bara är styrda av oss utan även innehåller ett samspel mellan oss och barnen 

som ger ökade möjligheter till inflytande och delaktighet samt rum för barnen att 

uttrycka sina intressen. Det är vi som pedagoger som bestämmer hur mycket barnen 

görs delaktiga och vilka samt vems intressen vi väljer att synliggöra vilket i sig innebär 

att vi måste bli väl förtrogna med att arbeta under demokratiska arbetsformer. Vi trodde 

nog precis som pedagogerna i studien att barnen hade mycket mer inflytande och 

delaktighet än vad som visade sig. Då inflytandet var skenbart och inte reellt. Den 

forskning som vi lyft fram i studien har några år på nacken, därför vore det intressant att 

genom föra denna studie igen om några år, eftersom en sådan här omställning tar tid. 

För barns lärande och utveckling anser vi att denna studie visar vikten av pedagogens 

attityd gentemot barn och läroplan, och hur denna påverkar barns möjlighet till 

inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Skolans och förskolans 

läroplansmål är skapade för ett demokratiskt samhälle, där vi lär barnen att de har 

möjlighet att påverka den verksamhet som de befinner sig i. Barn lär sig mer genom 

delaktighet och inflytande och utgår pedagogen från barns intressen så är möjligheten 

för lärande och utveckling större. 

 

Att vara medveten om den maktposition vi som vuxna sitter på och hur den indirekt och 

direkt påverkar barnens förmåga och möjligheter till att påverka sin omgivning är något 

vi tar med oss ut i verksamheten som aktiva förskollärare.  
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The Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)  

 

Barnen i verksamheten 

 

6/7. Utrustning och material för barns intresse och delaktighet 

1. Otillräcklig basutrustning och material för utveckling (Basutrustning = bord, stolar, 

öppna hyllor för förvaring av material, egna lådor för barnen etc.). Dåligt med plats för 

barnens tillhörigheter. 

 

3. Tillräcklig och könsöverskridande basutrustning samt utrymme, t.ex. bord, stolar, 

öppna hyllor, egna lådor, snickarbänk, diskbänk, bord för bild och form, böcker, olika 

typer av symboler, spegel etc. Lätt tillgängligt och i gott skick. 

 

5. Basutrustning plus flera olika speciella material och inventarier såsom trä, 

naturprodukter, staffli, musikinstrument som finns tillgängligt för barnen. Speciellt 

material för symboliska aktiviteter. Väl tilltagen yta för aktivitet och utrymme för 

förvaring. 

 

7. Utöver kriterium för 5, finns särskilt material för olika intressen och svårighetsgrad, 

t.ex. digital/video kamera, dator, brännugn, luppar etc. Materialet är lättillgängligt, t.ex. 

olika texter och matematiska symboler sitter synligt för barnen (i ögonhöjd) och det 

används för att stimulerakommunikation, kreativitet, nyfikenhet, utforskande, 

koncentration, uthållighet etc. (Tillgång till ”verkstad”). 

 

9. Miljön  

1. Inga bestämda ”aktivitetsområden.” Rummen är belägna obekvämt t.ex. mycket 

genomgångstrafik. Material som hör ihop ej placerat tillsammans. 

 

3. En eller två aktivitetsområden, men dessa är ej funktionellt placerade t.ex. lugna och 

stökiga områden i närheten av varandra, vatten ej tillgängligt där det behövs etc. 

Material ej organiserat i anslutning till aktivitetsområden. Svårt att överblicka. 

 

5. Tre eller fler aktivitetsområden som är avgränsade och lämpligt utrustade. Lugna och 

stökiga ytor skilda åt. Tillräckligt med lekyta för varje område med möjlighet till 

avskildhet. 

 

7. Utöver kriterium för 5, finns fler områden för varierande lärandeerfarenheter. Dessa 

är arrangerade för att främja barns självständiga val och för att inbjuda till flexibel och 

kreativ användning. Tillräckligt mycket material för byte av innehållet i områdena. 

 

10. Dokumentation 

1. Inget eller lite av barnens egna tillverkade produkter finns framme. 

 

3. Kommersiellt eller prefabricerat material dominerar t.ex. material som inte är 

relaterat till det som barnen håller på med för tillfället. 

 

5. Barnens egna alster är rikligt representerade. Gemensamma arbeten förekommer. 
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Personalproducerat material finns framme med nära anknytning till det barnet gör t.ex. 

bilder, foto, utställningar rörande utflykter, fester etc. hängda i barnhöjd. 

 

7. Individuella barns alster dominerar. Ett varierande utbud av material och ting 

relaterade till tema. Tredimensionella ting såväl som teckningar och målningar finns 

framme och uppmärksammas i vardagliga samtal. Utställningar byts ofta. 

 

8. Barnen har själva diktat texten till dokumentationen, tagit egna bilder, valt alster etc. 

Barnenes delaktighet speglas inte bara på fotografier utan även i urval och utvärdering.  

 

14. Samtal 

1. Förutom gruppaktivitet används språket främst för att kontrollera barn i rutin- och 

omsorgssituationer. 

 

3. Lärarna samtalar ibland med barnen, men ger oftast frågor av typ ja/nej svar. Barnens 

eget tal uppmuntras ej. 

 

5. Samtal mellan lärare och barn är vanligt. Språket används i syfte att utbyta 

information med barnen och i socialt samspel. Barnen får frågor inledda med varför, 

hur, om, tänk efter, som kräver längre och mer uttömmande svar.  

 

7. Lärarna anstränger sig medvetet att samtala med varje barn varje dag. Lärarna 

utvidgar barnensegna idéer verbalt. Fångar barnens intressen och får dem engagerade i 

ömsesidig och utmanande kommunikation. 

 

21. Barns inflytande i bild och form 

1. Lite material tillgängligt för bild och form. Mycket styrning, t.ex. mest lärarledda 

bild- och formaktiviteter. Materialet är ej tillgängligt för barnen att använda för fritt val. 

 

3. Visst material tillgängligt, mest för att rita och måla och får användas fritt. 

Huvudsakligen betoning på aktiviteter där barnen gör efter modeller och förebilder 

och/eller skapar fritt utan stöd av lärarna. 

 

5. Individuella uttryck och fritt val betonas i skapande. Enstaka aktiviteter i syfte att 

göra efter förebild. Skapandeaktiviteter kan både vara kopplade till tema eller bestämd 

uppgift och ske spontant. 

 

7. Skapande aktivitet relaterar till andra erfarenheter och händelser (projekt/temaarbete). 

Utmanande, kreativa, problemlösande aktiviteter. Lärarna uppmuntrar barnen att 

uttrycka erfarenheter och upplevelser genom många uttrycksformer och ser till att 

barnen även har tillgång till specifika material och tekniker att arbeta med på egen hand. 

 

 

 

 

26. Planering och flexibilitet i dagsschema 

1. Vård och omsorgssituationer, måltid, sömn/vila, städa, av- och påklädning, tvätta 

händer etc. upptar stor del av dagen. Få planerade aktiviteter (0-1 planerade aktiviteter 

per dag utöver samling). 
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3. Planering är antingen alltför strikt för att ge utrymme åt individuella och/eller 

gemensamma intressen eller alltför ostrukturerad och kaotisk. 

 

5. En välbalanserad planering som ger struktur och flexibilitet. Dagen är väl planerad 

och genomtänkt med både inne och uteaktiviteter. Vård och omsorg integrerad med 

planerade aktiviteter. 

 

7. Balans i struktur och flexibilitet med mjuka övergångar mellan olika aktiviteter och 

situationer. Barnen förbereds för ny aktivitet och kan påverka innehåll och aktiviteter. 

Planering för barnens individuella och gemensamma intressen och behov ingår i det 

dagliga arbetet. Situationer och händelser tas tillvara på ett medvetet sätt inom ramen 

för planerad aktivitet. 

 

29. Barns valmöjligheter 

1. (Barn uppmuntras att välja material, kamrater, att ta egna initiativ och leka 

självständigt. Lärarnasamspelar med barnen utifrån deras önskemål). Antingen för få 

tillfällen till egna initiativ, dvs. verksamheten är alltför styrd eller för många då 

verksamheten är ostrukturerad och barnen leker fritt större delen av dagen. Lite och 

olämpligt material för egna initiativ. 

 

3. Få tillfällen till egna initiativ och fri lek. Mer övervakning och kontroll än 

uppmuntran till initiativtagande, självständighet, lärande och lek. T.ex. lärarna använder 

inte situationer för att lära barnen konfliktlösning genom samtal, diskutera val av 

aktiviteter etc. 

 

5. Lämpliga och varierade lekmaterial, spel och utrustning för barnens egna aktiviteter. 

Lärarna finns tillhands och resonerar med barn som har svårt att välja själva. Planerad 

tid för fri lek och självvald aktivitet flera gånger dagligen. 

 

7. Rikligt med tillfällen att välja lek och egna aktiviteter ute och inne. Nya material och 

erfarenheter för egen aktivitet och fri lek introduceras med jämna mellanrum. Lärarna 

uppmuntrar och lär barnen att välja själva så mycket som möjligt. Samtalar om olika 

alternativ i valsituationer och är känslig för individuella barns förmåga och intressen. 

Hjälper barn att organisera och planera lek etc. 

 

30. Grupporganisation (Gäller ej vila och måltider) 

 

1. Barnen hålls tillsammans i hel grupp större delen av dagen. Ingen medveten 

grupporganisation utöver samling. Få tillfällen för läraren att samspela med enskilda 

och/eller ett fåtal barn. 

 

3. De flesta planerade aktiviteter inkluderar alla barn, t.ex. alla gör samma bildaktivitet, 

lyssnar till saga, musik, utflykter etc. Smågruppsbildning sker spontant. 

 

5. Planering för både stor- och smågruppsaktiviteter. Storgruppsaktivitet är anpassad till 

barnens erfarenheter, intressen och verksamhetens innehåll. Smågrupper är organiserade 

utifrån barnens lärande, intressen och/eller individuella behov. 

 

7. Utöver kriterium för 5, planeras olika grupperingar i syfte att ge barnen omväxlande 

erfarenheter. Individuella kontakter mellan lärare och barn förekommer ofta i 
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gruppaktivitet. Barns lek och smågruppsorganisation dominerar under dagen och kan 

anpassas till såväl spontana som planerade händelser. 

 

Samling 

1. Samlingen är planerad i förväg av läraren. Genomförs i helgrupp, en/dag på bestämd 

tid. Följer samma rutin och är strikt hållen. Barnens frågor får vänta. Det finns inga 

valmöjligheter om hur barnen ska fortsätta sin dag.  

 

3. Läraren låter de barn som vill tala göra det och låter sin egen planering vänta. Läraren 

kan använda sig av det barnen talar om och föra in det i samlingen på ett kreativt sätt. 

Barnen blir/är delaktiga i samlingen. 

 

5. Det sker en interaktion mellan lärare och barn under samlingen, alla parter ger och 

tar. I samlingen får barnen göra egna val, utifrån redan förutbestämda valalternativ. Den 

fria leken finns med som ett alternativ till fortsatt aktivitet.  

 

7. Barnen är med och håller samlingen i viss mån då vissa moment ska utföras. Det 

finns gott om tid. Alla barn ses och bekräftas och uppmuntras till delaktighet och 

inflytande. Läraren fångar upp och dokumenterar barnens intresse inför kommande 

planering och diskuterar och reflekterar med sina arbetskollegor. 
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Intervjufrågor 

Barns intresse 

 Vad tänker du på när jag säger barns intresse? 

 Hur gör du för att ta reda på barns intresse? 

 Hur synliggör du blyga barns intresse? 

 Hur påverkar barns intresse din planering? 

Barns delaktighet 

 Vad tänker du på när jag säger barns delaktighet? 

 På vilket sätt tycker du att barnen är delaktiga i den pedagogiska verksamheten? 

 Vill barn vara delaktiga? Hur vet du det? Hur synliggörs det  bland barnen? 

Barns inflytande 

 Vad tänker du på när jag säger barns inflytande? 

 I vilka situationer tycker du att barnen inflytande/inte inflytande? 

 Hur påverkas den pedagogiska verksamheten och planeringen av barns 

inflytande?   

Hur ser du på de nya riktlinjerna i Lpfö98 angående barns ökande medverkan 

(inflytande, intresse och delaktighet) i den pedagogiska verksamheten?  
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Hej! 

Vi heter Ann Dekoj Pryts och Sara Lindås och vi studerar till lärare för 

tidiga åldrar vid Högskolan i Skövde. Denna termin gör vi vårt 

examensarbete som handlar om barns intresse och nyfikenhet i samspel 

med varandra och pedagoger. För att ta reda på detta planerar vi att 

intervjua pedagoger och observera och spela in samtal mellan barn och 

pedagoger. Inga namn kommer att nämnas. Det material vi får fram 

kommer endast att användas i vårt examensarbete och raderas när arbetet är 

godkänt. Studien kommer att publiceras i Högskolan i Skövdes biblioteks 

sökkatalog DIVA som en offentlig handling.  

Vi vill härmed be om tillstånd att observera ert barn i 

verksamheten på förskolan. Hör gärna av er om ni har några 

frågor eller funderingar. b08sarli@student.his.se eller 

a08annde@student.his.se  

Med Vänliga Hälsningar Ann och Sara 

Fyll i direkt och lämna till personalen, vi behöver ditt svar senast 

torsdagen den 22 september kl: 16:00. 

 

 Ja, jag tillåter att mitt barn observeras. 

 Ja, jag tillåter att ni tar ljudupptagningar på mitt barn. 

 Nej, jag tillåter inte att mitt barn observeras. 

 Nej, jag tillåter inte att ni tar ljudupptagningar på mitt 

barn. 

 

------------------------------------                 -------------------------------

Barnets namn                                          Förälderns underskrift 
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