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Abstract  
The study is discussing the importance of the teacher’s role in the improvement of the children’s 

democratic competence, by implying an environment of belonging and individual significance. 

Preschool is a meeting ground where democracy is created, together and alongside other 

humans, for the moment, as well as, for the future. The combination of, teachers being 

responsible for the development of children’s democratic understanding, while being subjects 

to many established policies, creates a complex assignment with many obstacles. In addition, 

the work towards belongingness and individual significance shall flow through the institution 

without being interrupted by other curricula.  

 

Previous studies, consisting of scientific articles, emphasize how democracy and good values 

are established in preschool by the children’s involvement and influence. Childhood sociologic 

theory is used to better understand the results of the study.  

 

One step to promote children’s democratic development is to increase the competence of what 

children’s involvement and influence mean for the participating teachers’ work on a daily level. 

 

The study is a qualitative study, the aim of the study was to investigate preschool teacher’s own 

thoughts regarding the matter of children’s involvement, belonging and individual significance. 

A self-report model was decided to be used to gather data for the study. The study shows the 

perspective of ten preschool teachers, and due to the lack of participants, no regression can be 

made for the general population from the results of this study. 

 

The results show how preschool teachers define the terms; involvement and influence, while 

they are, in the daily work, used as synonyms. Teachers’ intentions are to work with the 

children’s involvement and influence during the entire day, however, obstacles and challenges 

are described while trying to do so. Further, methods to overcome any interruptions in the 

work for democratic understanding, are analyzed. The results stress the importance of the 

teacher’s skill to listen to the children. Allowing children to participate is a foundation to 

build a successful environment where children can develop their engagement and feel 

influential, and through this improve children’s democratic understanding. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 

Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med 

fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas 

såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. Förskollärarna är 

ansvariga för och har flera styrdokument att förhålla sig till när det gäller demokratiuppdraget, 

ett komplext uppdrag med flera utmaningar. Arbetet med delaktighet och inflytande ska löpa 

som en röd tråd i hela verksamheten och inte komma i skymundan till förmån för andra 

läroplansmål.  

 

Tidigare forskning består av vetenskapliga artiklar, vilka belyser demokrati och 

värdegrundsarbete i förskolan. I denna forskning har det tagits fasta på hur arbetet sker med 

delaktighet och inflytande. Barndomssociologisk teori används för att få en djupare förståelse 

för vår studies resultat. 

 

Som ett led i förskolans arbete med att främja barns demokratiska kompetens är syftet att öka 

kunskapen om vad barns delaktighet och inflytande kan innebära för studiens medverkande 

förskollärare i deras dagliga arbete.  

 

Undersökningen är en kvalitativ studie eftersom syftet är att ta reda på förskollärares egna 

tankar kring deras arbete med delaktighet och inflytande i förskolan. Valet föll på self report 

som datainsamlingsmetod. Studien redovisar ett perspektiv på arbetet med att stärka barns 

demokratiska kompetens sett utifrån tio förskollärares resonemang, därav ger det ingen generell 

syn vad gäller hela yrkesgruppen.  

 

Resultatet visar hur förskollärarna definierar begreppen delaktighet och inflytande medan 

begreppen i de flesta fall används synonymt i arbetet. Förskollärarna har intentionen att arbeta 

med delaktighet och inflytande under hela dagen samtidigt nämns att hinder och utmaningar 

finns. Vidare beskrivs flera arbetssätt vilka tillämpas i arbetet för att främja barns demokratiska 

kompetens. Framträdande resultat är att demokratisk kompetens stärks genom pedagogers 

inlyssnande och tillåtande förhållningssätt, en förutsättning för barns delaktighet och inflytande 

i förskolan. 
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INLEDNING 
Delaktighet och inflytande, vilket är delar i demokrati och värdegrundsarbetet i den svenska 

förskolan, är väsentliga begrepp för förskollärare att beakta. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18, 

s.16), vilken träder i kraft i juli 2019, förtydligas och förstärks att barn i förskolan har rätt till 

delaktighet och inflytande. Dessutom har delaktighet tillkommit i rubrik 2.3 tillsammans med 

barns inflytande. Definitionen av begreppen delaktighet och inflytande skiljer sig åt i olika 

sammanhang och används ibland synonymt (Arnér, 2009 s.14). Orlenius (2006, ss. 75-77) 

påtalar vikten av att konkretisera värdegrunden för att den inte skall bli ett innehållslöst 

begrepp. Han menar att värdegrunden måste komma upp till ytan och diskuteras för att få en 

betydelse. Följaktligen är det betydelsefullt att diskutera hur förskollärare förhåller sig till 

delaktighet och inflytande i sitt arbete med barnen på förskolan.  

 

Förskolans arbete har alltid inneburit att fostra för samhället, däremot vad barn fostrats emot 

har förändrats över tid. Förskolans demokratiuppdrag och vilka värden som ska förmedlas 

påverkas av samhällets förändringar vad gäller politik, ekonomi och kultur (Hägglund, Löfdahl 

Hultman & Thelander 2017, s. 9). Hur förskolans demokratiarbete sett ut har också haft att göra 

med synen på barn och barndom. Fram till 80-talet ansågs barn som blivande vuxna 

“becomings” vilka skulle fostras med aktiviteter som främjade vuxenlivet. För ungefär 40 år 

sedan skedde en förändring då barn började betraktas som varande “beings” det vill säga 

kompetenta, tänkande och kännande människor kapabla att påverka sin tillvaro (Halldén, 2007 

ss.31-36). Barndomen bör idag inte längre betraktas som en transportsträcka till vuxenlivet utan 

skapas i socialt samspel med omgivningen för att vara viktig här och nu. I och med att de flesta 

barn i Sverige mellan ett och fem år är inskrivna i förskolan har förskollärare ett viktigt ansvar 

och stor möjlighet att bidra till att stärka barns demokratiska kompetens (Hägglund, Löfdahl 

Hultman & Thelander 2017, ss. 9-14). 

 

Förskollärare har flera styrdokument att förhålla sig till. Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2016, s. 12) redogör för att “förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande 

på arbetssätt och verksamhetens innehåll” samt “att arbetslaget ska förbereda barnen för 

delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle”. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) lyfter fram “Att hävda grundläggande värden kräver att 

värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska 

former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de 

på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”. Skolverkets skrift Förskolans och skolans värdegrund: 

förhållningssätt, verktyg och metoder (2013, s. 5) betonar att detta arbete dels skall förbereda 

barnen för framtiden i ett demokratiskt samhälle och samtidigt tillgodose deras rättigheter här 

och nu. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009 § 12 ss. 4, 18) 

skall de fyra grundläggande principerna vilka rör barn tas hänsyn till. En av dessa principer är 

artikel tolv vilken tar upp “att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad” det 

vill säga att utifrån ålder och mognad ha rätt att uttrycka sin åsikt om det som berör dem.  

 

Pedagogers förhållningssätt och barnsyn avgör barns möjlighet till delaktighet och inflytande 

(Ribaeus 2014, ss. 39, 65-67). Barn skall, som beskrivits tidigare utifrån Lpfö 98 och FN:s 

konvention om barns rättigheter få reellt inflytande genom att börja med det som känns 

meningsfullt för barn här och nu. Det kan i sin tur bli ett lärande om vilka konsekvenser barnens 

egna val får för barnen själva och omgivningen. På så vis läggs grunden för att barn i framtiden 

ska kunna delta aktivt i samhällslivet (Karlsson 2014, s. 27).  
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 75) anser att kommunikation och samverkan 

mellan barn och pedagoger leder till barns delaktighet och inflytande. På så vis ges en 

meningsfull vardag vilket främjar barns egna lärprocesser.  

 

Tyvärr är demokratiuppdraget inte helt enkelt för förskollärare. Dessutom har demokratiarbetet 

kommit i skymundan i styrdokumenten till förmån för kunskaper i skolförberedande ämnen 

menar Hägglund, Löfdahl Hultman och Thelander (2017, ss. 10-11). Efter vår kunskapsöversikt 

om värdegrundsarbete i förskolan framkom att för förskollärare handlar värdegrundsarbetet i 

huvudsak om delaktighet och inflytande. Däremot förekommer flera utmaningar i detta arbete. 

Det finns en osäkerhet hos förskollärare vad begreppen delaktighet och inflytande innebär för 

barn i förskolan (Dolk 2013, s. 175; Westlund 2011, s. 17). Dilemman som pedagoger möter 

kan vara att tillgodose individens behov av delaktighet och inflytande kontra gruppens behov 

(Engdahl 2014, ss. 94-95). Ett annat dilemma kan vara att möta barn som utmanar förskolans 

gällande normer, ett sätt för barn att ta inflytande (Dolk 2013, ss. 224-226 ). Ribaeus (2014, s. 

99) visar på förskollärares svårigheter i att göra demokratiarbetet konkret och menar att barnet 

många gånger styrs, inflytandet och delaktigheten blir då villkorad. Vi som verksamma inom 

förskolan känner igen oss i dessa utmaningar. Problematiken ligger i att ta hänsyn till och hitta 

en balans gällande barns rättigheter, omsorg, utveckling och lärande. Komplexiteten i uppdraget 

och utmaningen för pedagoger att förhålla sig till och arbeta med begreppen delaktighet och 

inflytande som demokratifostran gjorde att vi blev nyfikna på förskollärarens syn på begreppen 

samt hur de arbetas med i praktiken. 

 

Syfte 

Som ett led i förskolans arbete med att främja barns demokratiska kompetens är syftet att öka 

kunskapen om vad barns delaktighet och inflytande kan innebära för studiens medverkande 

förskollärare i deras dagliga arbete.  

 

Frågeställningar 

 

● Hur definierar förskollärare i studien begreppen delaktighet och inflytande? 

● Hur beskriver medverkande förskollärare det praktiska arbetet med delaktighet och 

inflytande för att stärka barns demokratiska kompetens? 

● Hur beskriver medverkande förskollärare hantering av eventuella hinder/svårigheter i 

arbetet med delaktighet och inflytande?  

 

Begreppsdefinition 

Nedan redovisas begrepp vilka förekommer i texten och som vi funnit relevanta utifrån vårt 

undersökningsområde och syfte. Begreppen definieras i förhållande till relevant litteratur och 

beskriver hur vi valt att använda dessa begrepp i vår studie. 

 

Delaktighet 

Delaktighet för förskolebarn handlar om att delta i något sammanhang man valt själv eller i 

något förutbestämt. Det kan också handla om att påverka enligt tidigare forskning (Arnér 2006, 

s. 26; Emilsson 2008, s. 31; Westlund 2011, ss. 169-170).  
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Inflytande 

Inflytande för förskolebarn innebär att bli lyssnad till, mötas med respekt och på ett påtagligt 

sätt få möjlighet att påverka sin vardag (Arnér 2006, s. 26; Qvarsell 2011, s. 66; Westlund 2011, 

s. 170). 

 

Demokratisk kompetens  

Demokratisk kompetens innebär kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som samhället vilar på. För förskolebarn innebär det att visa omsorg 

om och ta hänsyn till andra människor, delta i samtal, få och ges ansvar, samarbeta och att ta 

beslut. (Hägglund, Löfdahl Hultman, Thelander, 2017, ss. 48-50). 
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BAKGRUND 
I följande kapitel redogörs för beskrivning av vald teori, vilken används för att få en djupare 

förståelse av det framkomna resultatet, definition av delaktighet och inflytande samt en översikt 

av tidigare forskning relevant för vårt valda undersökningsområde. 

Barn- och barndomssociologisk teori  

Halldén (2007, ss. 25-40) redogör för ett nytt sätt att se på barn och barndom där barns plats i 

samhället har stor betydelse. Tidigare har forskare varit mer intresserade av barns utveckling, 

lärande och hälsa. När sedan barn som en sociologiskt intressant grupp blev aktuellt under 

1980-talet började även sociologer forska om barn vilket har lett fram till ett nytt perspektiv på 

barndom. Forskning bedrevs “inte bara om barn utan också för barn och ibland med barn. Det 

finns en avsikt att ge makt åt barnen och att genom forskningen förändra barns villkor till det 

bättre” (Halldén 2007, s. 27). Inom barndomssociologisk teori ses barn som aktörer och skapare 

av sin barndom i relation med omgivningen. Man använder sig av begreppet “beings” det vill 

säga ett varande barn, kompetent, självständig och värd att lyssnas på till skillnad på begreppet 

“becomings” som beskriver barn som ofullständiga och i behov av kunskap inför vuxenlivet. 

Nedan beskrivs några barndomssociologiska teoretikers synsätt vilka vi tänker använda oss av 

för att förstå vårt analyserade resultat. 

 

Corsaro (2011, ss. 368-373) menar att barn inte enbart skall fostras för vuxenvärlden, utan om 

vuxna lyssnar in barn och tar deras perspektiv gynnas barns tid just nu så väl som deras framtida 

vuxenliv. Barn tolkar inte bara vuxenvärlden utan de är med och kommer med förslag och 

skapar/reproducerar sin barndom tillsammans med andra barn i olika kamratkulturer och i 

samspel med vuxna, vilket Corsaro kallar tolkningsreproduktion. Han menar att samhällets 

olika delar som familjen, skolformer, politik, ekonomi, religioner påverkar hur barn kan skapa 

sin barndom. Corsaro (2011, s. 368) poängterar “The future of childhood is the present”. Han 

menar att när vuxna närmar sig barns liv, värderar barn som viktiga här och nu och låter dem 

njuta av sin barndom gynnar det både barns egen och samhällets framtid. Westlund (2010, s. 

86) återger det Qvortrup hävdar att barndomen inte får bli en transportsträcka till vuxenvärlden, 

vilket han anser sker i västvärlden. Vidare beskriver han fenomenet: “barndomen kan ses som 

ett rör, som hela tiden fylls med barn i ena ändan och töms i den andra” (Qvortrup 1994, s. 17). 

Denna metafor innebär att barn idag från början skall få vara delaktiga i samhället genom att 

till exempel deras egenvalda aktiviteter tas på allvar. Barn ska ses som kompetenta fullvärdiga 

medborgare. Samtidigt som barn ses som kompetenta och skapare av sin egen barndom måste 

även hänsyn tas till att barn är i behov av beskydd och omsorg vilket Qvortrup beskriver som 

en balansgång (Qvortrup 1999 se Westlund 2010, s. 86). Enligt Biesta (2006, ss. 107-114) har 

demokratin alltid varit förknippad med utbildning. Samhället behöver individer som vågar och 

kan ta egna beslut. Frågan är om det endast är skolans ansvar att utbilda och “skapa” dessa 

individer. Biesta hävdar att skolan blir en mötesplats för olikheter där demokrati skapas 

tillsammans mellan människor. För att förstå relationen mellan demokrati och utbildning 

förklarar Biesta två olika sätt: för och genom, där för står för att utbilda om demokrati och 

genom att i handling lära ut demokrati. Att lära om demokrati genom demokrati kan ses som en 

framgångsfaktor.  

 

Vår tanke med val av denna teori är att barndomssociologi framhäver det kompetenta barnet. 

Barnet är kapabelt att ta egna initiativ, göra egna val och vara med och påverka vilket kräver 

att vuxna ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Vidare framhävs att demokrati skapas 

tillsammans på olika platser. Förskolan är en mötesplats för barn och vuxna. Utifrån 

ovanstående anser vi att barndomssociologin relaterar till vårt syfte och frågeställningar. 
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Dimenäs (2007, s. 105) redogör för betydelsen av att använda teorin som verktyg i 

undersökningen för att få en djupare förståelse för det analyserade resultatet. 

Tidigare forskning 

I följande stycken redovisas tidigare forskning. Studierna berör demokrati och 

värdegrundsarbetet från olika synvinklar och i förskolepedagogiska sammanhang. De delar vi 

tar fasta på i studierna belyser pedagogers definition av delaktighet och inflytande samt faktorer 

som påverkar barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Därefter beskrivs 

arbetssätt/metoder vilka används av pedagoger för att stärka demokratisk kompetens i förskolan 

och forskning om hur barn görs medvetna om sin rätt till delaktighet och inflytande. Slutligen 

redogörs för utmaningar pedagoger möter i sitt arbete. 

Definition av delaktighet och inflytande  

Delaktighet och inflytande är begrepp vilka enligt flera forskare (Arnér 2006, s. 169; Dolk, 

2013, s. 179) används synonymt i arbetet med barn i förskolan. Samtidigt diskuteras att 

begreppen bör särskiljas på grund av olika innebörd (Arnér 2006, s. 26; Emilsson 2008, s. 31; 

Westlund 2011, s. 169).  

 

Såväl Emilson (2008, s. 31) som Westlund (2011, ss. 169-170) beskriver delaktighet som ett 

överordnat begrepp vilket innehåller både att kunna få påverka och att kunna få ingå i något 

andra planerat. Inflytande menar Westlund (2011, s. 170) är mer ett begrepp riktat till barns 

möjlighet att kunna påverka sin tillvaro på ett tydligt sätt. Arnér (2006, s. 26) belyser att 

inflytande i förskolan är när barn lyssnas till och får sin röst hörd medan delaktighet definieras 

som att barn är delaktiga i något som är förutbestämt. Pramling och Sheridan (2003, ss. 72-73) 

förklarar begreppen delaktighet och inflytande med att “När barn erfar att deras värld blir hörd 

och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett 

respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga.” Rydjord Tholin och Thorsby 

Jansen (2012, ss. 44-45) har sett på begreppet delaktighet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

där barnen är aktiva i sitt lärande, där pedagoger lyssnar in barnens intresse, idéer samt ger dem 

tid att tänka och reflektera kring sitt lärande.  

 

Dolk (2013, s. 175) redovisar att osäkerhet finns hos pedagoger om vad inflytande och 

delaktighet innebär för förskolebarn. De frågar sig, får barnen för mycket inflytande både i 

förskolan och hemma, är inflytande detsamma som att bestämma. Pedagoger i Westlunds 

(2011, s. 77) studie anser att en väsentlig del i arbetet med inflytande innebär att skapa tillfällen 

där barnen får bestämma. Qvarsell (2011, s. 66) frågar sig om inflytande handlar om att 

bestämma eller mer handlar om att komma till sin rätt, mötas med respekt, att få möjligheter att 

uttrycka sig samt att ge barnen redskap att uttrycka sig med. Ribaeus (2014, ss. 23-24, 126-127) 

förklarar att inflytande innebär att kunna påverka sin närmsta situation vilket i sin tur utmynnar 

i delaktighet. Pedagoger i hennes studie definierar arbetet med barns inflytande som komplext 

där inflytandet blir villkorat. I Ribaeus (2014, s. 102) studie beskrivs inflytande som något 

“barnen kan ha, något de kan få och något de kan ges”. 

Faktorer som påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet  

Samtlig forskning vi redogör för i vår studie lyfter att pedagogers förhållningssätt möjliggör 

barns delaktighet och inflytande i förskolan. Arnér (2006, ss. 95-97) redogör för följande 

resultat i sin studie, för att ge barnen inflytande krävs ett relationellt perspektiv det vill säga att 

pedagogerna försöker sätta sig in i barnets perspektiv, öppnar för samspel och ser det 

meningsfulla för barnen. Vilket även Hamerslag (2013, s. 128) beskriver i sin studie. Arnér 

(2006, ss. 98-99) beskriver likt Engdahl (2014, s. 115) vidare vikten av att pedagogerna 
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reflekterar kontinuerligt över sitt sätt att möta barnen för att få en samsyn kring barns inflytande 

samt hur barns röster ska bli lyssnade till. Ett exempel är att se över regler och bli mer 

tillmötesgående för barnens önskemål.  

 

Westlunds (2011, s. 85) resultat visar på vikten av att pedagoger är goda förebilder i vad de gör 

där även blickar, tonfall och kroppsspråk har betydelse för barns förståelse för demokratisk 

kompetens. I flera av studierna visar resultatet att demokrativärden handlar om goda relationer 

med respekt för varandras olikheter, likvärdighet mellan barn och vuxna och aktiviteter där alla 

få bidra med något (Bae 2009, ss. 400-401; Ribaeús 2014, ss. 77-78, 130). Samtidigt som barn 

fostras till demokratiska medborgare får respekten för barnet som det barn det är i nuet inte 

glömmas bort (Korczak 2002 se Qvarsell 2011, s. 72). En likartad uppfattning av 

demokratifostran har pedagoger i Ribaeus (2014, s. 131) studie. Däremot visar resultatet att 

demokratifostran för framtiden sker omedvetet i form av förskolans rutinsituationer. Hon ger 

exempel på organiserade samlingar där ett barn i taget får i uppdrag att ansvara för samlingen 

och övriga barn skall lyssna.  

 

Hamerslags (2013, s. 44) resultat visar på förhållningssätt som tar barnen på allvar. För att ta 

barnens perspektiv samtalar och lyssnar pedagogerna respektfullt, ger barnen tid att uttrycka 

sig och bejakar att alla tänker olika. Även Emilsson (2008, ss. 89-91) och Engdahl (2014, s. 

150) beskriver emotionellt förhållningssätt som en viktig del i antagandet av barns perspektiv. 

Pedagogers lekfullhet är en annan faktor vilken har betydelse för barns möjlighet till delaktighet 

och inflytande visar Baes (2009, ss. 399-400) studie. Genom att inta barns perspektiv, locka 

dem till kommunikation och lek menar hon att barnen visas på möjligheten till delaktighet och 

inflytande. 

 

Ytterligare faktor vilken påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande är barns 

verbala kommunikationsförmåga belyser Westlund (2011, s. 99) i sin undersökning. Hon anser 

att de äldsta barnen har störst chans att påverka sin vardag på förskolan. Ålder och fysisk storlek 

påverkar i vissa fall barns möjlighet till inflytande över sin tillvaro. Qvarsell (2011, s. 66) 

beskriver i sin studie att barnen är väl medvetna om att deras ålder har betydelse för i vilken 

grad av inflytande de får möjlighet till. Engdahl (2014, ss. 162-163) ser i sin studie hur barn 

blir begränsade och nämner exempel på när ett barn inte kommer upp på ett tak medan övriga 

barn gör det med lätthet. Hon menar att händelsen är en beskrivning på hur förskolans regler, 

till exempel om du inte kommer upp själv så får du inte vara där, utgör ett hinder för delaktighet. 

Regler vilka bestäms av vuxna i förskolan visar hur makt blir en avgörande faktor i 

resonemanget. De vuxna sätter ramarna för vad som gäller därmed villkoras barns inflytande. 

Arbetssätt/metoder vilka används i förskolan för att främja delaktighet och 
inflytande 

Studier visar att de arbetssätt vilka används i förskolan för att främja och utveckla barns 

möjlighet till delaktighet och inflytande är samtal, olika kommunikationssätt, valmöjligheter, 

verksamhet planerad utifrån barns intresse och miljö/materiel. Ytterligare förekommande 

arbetssätt är fri lek och barnråd/röstning. Nedan följer ett sammanfattande resultat för varje 

område. 

Samtal 

Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012, ss. 37-38) förklarar att samtal blir en mötesplats för 

interaktion och att det kan vara demokratifrämjande. Strategier vilka används för att främja 

samtal och därmed demokrati, bör vara det barnen är intresserade av, gemensamma upplevelser 



 

7 

 

och objekt. Barn ges möjlighet att göra sin röst hörd samt lyssna till andras åsikter. De menar 

att på så vis främjas respekt och gemenskap. Inbjudan till samtal, så kallade planerade 

konversationer, börjar med frågor och uttalanden som: “Har du några idéer om? Kan du berätta 

för mig? Jag skulle vilja veta vad du tycker om?” och så vidare (Rydjord Tholin & Thorsby 

Jansen 2012, ss. 41-43). Forskningen visar däremot att för många frågor gör att barn istället 

tröttnar. Westlunds (2011, ss. 71-72) resultat belyser spontana samtal och dess betydelse för 

demokratiarbetet. Här är det avgörande att vuxna deltar aktivt i barns aktiviteter eller befinner 

sig i närheten för att ta del av deras åsikter. Samtalen har betydelse för interaktion mellan barn 

och här kan pedagoger vara ett stöd. Genom samtal kan barn känna att de blir lyssnade på och 

blir tagna på allvar. Flera pedagoger i studierna anser att barns inflytande främjas med detta 

arbetssätt. Samtal hjälper även till att driva projekt vidare. Pedagoger i Engdahls (2014, ss. 150-

151) studie visar på liknande förhållningssätt där de samtidigt som de lyssnar in barnen för en 

dialog och förklarar sina perspektiv och sitt handlande. Samtal behöver således inte alltid leda 

till ökat inflytande, pedagogers förhållningssätt har stor inverkan på kvalitén i samtalet (Bae 

2009, ss. 397-398). I Ribaeus (2014, ss. 95-98) studie används samtal där barn får ge förslag på 

hur känslor kan bemötas och uttryckas. Samtal används även vid uppkomna händelser i 

vardagen.  

Kommunikationssätt 

Barns röster handlar inte bara om verbala uttryck utan även om kroppsspråk, gester, tystnad, 

miner och rörelser (Westlund 2011, ss. 76-77). Qvarsell (2011, s. 69) beskriver estetik som ett 

kommunikativt uttryckssätt. Exempelvis lyfter hon vikten av att i skapande aktiviteter erbjuda 

barnen en mångfald av materiel och tillvägagångssätt tillsammans med vuxna och på så sätt 

visa variationen i uttryckssätten. I Ribaeus (2014, s. 95) studie använder pedagogerna 

dramatisering som ett demokratiskt verktyg. Det kan vara dramatisering av aktuella händelser 

till exempel konflikter eller fiktiva händelser för att lyfta ett speciellt område ur 

värdegrundsarbetet. Detta arbetssätt fungerar väl enligt pedagogerna i studien. Ett alternativt 

kommunikationssätt vilket lyfts i Ribaeus (2014, ss. 97-98) studie är stopptecken, tumme upp 

eller ner.  

Valmöjligheter 

En stor del av barns inflytande i förskolan möjliggörs med hjälp av de olika val pedagoger 

erbjuder. För att visa och ge barnen möjlighet till inflytande erbjuds barnen att göra val, främst 

vid måltider och planerade aktiviteter enligt Westlund (2011, s. 77). Däremot tar barn flest 

initiativ och gör egna val i fri lek där pedagoger har lägre styrning (Emilsson 2008, s. 77; 

Westlund 2011, s. 93). I de fall val ges, med ett antal valmöjligheter, begränsas och styrs barnen 

samtidigt som de får en känsla av att ha haft möjlighet att påverka. (Westlund 2011, s. 90). Dolk 

(2013, s. 88) beskriver detta som ett indirekt val medan Ribaeus (2014, s. 102) använder 

benämningen villkorat val. 

Verksamhet planerad utifrån barns intresse genom observation 

För att synliggöra och reflektera över sitt förhållningssätt använder pedagoger i Arnérs (2006, 

ss. 74-75) studie sig av observationer som verktyg. Resultatet blir att pedagogernas bemötande 

av barn förändras och att de vid fler tillfällen tillvaratar barns initiativ vilket leder till att barns 

lek och idéer får större utrymme. Pedagogerna i Hamerslags (2013, ss. 60-61) studie använder 

observationer för att få syn på barns intresse vilket i sin tur leder arbetet vidare och gör barnen 

engagerade. Observation, dokumentation och reflektion görs kontinuerligt under året. Tema 

utifrån barns intresse och frågor bidrar till ett meningsfullt lärande (Rydjord Tholin & Thorsby 

Jansen 2012, ss. 44-45). Westlund (2011, ss. 75-77, 79-82) redogör i sitt resultat att 
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pedagogerna ger barn indirekt inflytande i verksamhetens planering genom att själva sätta 

ramarna och därefter observera och tolka vad barnen verkar vara intresserade av. Sedan ställs 

frågor och förslag till barnen som på så vis har möjlighet att påverka verksamheten. 

Miljö/materiel 

Qvarsells (2011, ss. 70-71) studie visar att förmågan att utöva inflytande och ansvar utvecklas 

och ökar kraftigt när barnen får vara med och ge förslag och önskemål vad gäller miljö och 

materiel. Materiel som är synligt och tillgängligt för barnen ger meningsfulla erbjudanden. 

Dessa resultat kan utläsas i såväl Engdahl (2014, ss. 116-117), Qvarsell (2011, s. 71) och 

Ribaeus (2014, s. 31) studier. Engdahls (2014, ss. 103, 135-136, 152) studie vilken belyser 

delaktighet och inflytande i utomhusmiljön, visar att pedagogerna anser att lek ger barnen stort 

inflytande över sin tillvaro. Utomhusmiljön erbjuder mötesplatser för socialt samspel där 

barnen kan utvecklas. Därtill beskrivs värdet i att erbjuda en variation av meningserbjudanden 

för att tillgodose alla barns behov. Pedagoger använder sig av observation av barnens lek och 

intervju för att sedan utforma en genomtänkt pedagogisk miljö. Westlund (2011, s. 108) 

beskriver utifrån sin studie att barnen i vissa fall får inflytande över inköp av nya materiel. 

Fri lek 

I den fria leken ges mer utrymme till inflytande än i den organiserade verksamheten. Dessutom 

erbjuds fri lek under största delen av dagen på förskolan (Ribaeus 2014, s. 123; Westlund, 2011, 

ss. 93-94). Barn har störst intresse av att utöva inflytande och upplever sig ha störst möjlighet 

att påverka i den fria leken enligt flera pedagoger i Westlunds (2011, ss. 93-94) studie. Vidare 

beskrivs att i den fria leken har barn möjlighet att påverka val av såväl lekmateriel och 

lekkamrater som lekens innehåll. Ribaeus (2014, ss. 118-124) resultat visar att barn utövar mer 

inflytande vid fri lek utomhus än inomhus. Dels på grund av större yta att vara på dels på grund 

av fler ställen att kunna gömma sig där de inte syns av pedagoger eller andra barn. Regler och 

ramar finns även i den fria leken vilka begränsar barnens inflytande. Alla barn får inte heller 

samma inflytande till exempel om något barn är styrande. Ribaeus (2014, ss. 120-124) studie 

visar att barnen villkorar varandra i den fria leken till exempel när ett barn ställer krav på ett 

annat barn för deltagande i leken. 

Barnråd och röstning 

För att öka möjlighet till delaktighet och inflytande för barn i förskolan används barnråd som 

redskap i Dolks (2013, ss. 148-180) studie. Tanken med barnrådet är att barnen ska få en inblick 

i och erfarenhet av vad demokrati kan innebära. I barnrådet får barnen tillfälle att bekanta sig 

med den demokratiska processen att rösta. Resultatet visar att pedagogerna på förskolan 

upplever att rådet ger barn skendemokrati i och med att det är få punkter i dagordningen som 

barnen verkligen kan påverka. Barnen uppfattar inte att de får delaktighet eller inflytande och 

de tycker att råden är tråkiga.  

Barns medvetenhet om sin rätt till delaktighet och inflytande 

Pedagogers förhållningssätt avgör hur delaktighet och inflytande görs begriplig för barn. Något 

vi kan utläsa i de flesta studierna är att samtal där barnen uppmärksammas på att de är lyssnade 

till bidrar till förståelse för barnen att det de säger och tycker har betydelse. I Ribaeus (2014, s. 

108) studie används konventionen om barns rättigheter som tema samt barns inflytande som 

prioriterat mål. Det förekommer även samarbetsövningar med förklaringar av 

demokratibegreppen. Genom dramatisering har pedagoger möjlighet att gestalta och förmedla 

viktiga budskap. Flera studiers resultat, men framförallt Westlund (2011, ss. 78-79) framhåller 
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valmöjligheter som ett sätt att göra barn medvetna om sin delaktighet. Pedagoger i hennes studie 

menar att valalternativ blir ett sätt att göra barn medvetna om att deras åsikter är viktiga, att det 

finns val att göra och att motivera dem att komma med egna förslag i framtiden. En förskollärare 

i Ribaeus (2014, ss. 84-85) studie beskriver hur hon uttrycker med kroppsspråk och betonar 

verbalt hur positivt det är när barnen kommer med egna förslag om vad de vill göra. Vidare 

berättar hon att det som inte går genomföra för stunden skrivs ned och görs vid ett senare 

tillfälle, återkoppling sker till barnet som får sin önskan bekräftad.  

 

Som tidigare nämnts används Konventionen om barns rättigheter som tema i Ribaeus (2014, s. 

108) studie. Här får pedagoger bekräftelse på att barnen är medvetna om sin rätt till delaktighet 

och sitt inflytande när barnen reflekterar över sin möjlighet att påverka. Barnen agerar genom 

att tillsammans med förskollärarna skriva ett brev till kommunen om ett staket som behöver 

lagas. Ytterligare exempel, där barns medvetenhet om sina rättigheter visas genom handling, 

beskrivs i Hamerslags (2013, ss. 85-87) studie. En flicka frågar sina kompisar hur de tänkt lösa 

uppgiften att i lera avbilda en fontän de tillsammans varit och tittat på. Hon vet att de har rätt 

att lösa uppgiften på olika sätt.  

Utmaningar i arbetet med delaktighet och inflytande. 

I Ribaeus (2014, ss. 120, 126-127) studie framkommer att barn ges möjlighet till direkt eller 

indirekt inflytande där direkt betyder att barnen har reellt inflytande och indirekt är villkorat 

inflytande. Exempel på villkorat inflytande är när barnen leker med koppar och tallrikar i 

lekstugan men inte tillåts att fylla dem med sand för att sanden ska vara i sandlådan. Gemensamt 

resultat från flera studier är att förskolan styrs av för givet tagna normer vilka är svåra att få syn 

på och därmed förändra (Dolk 2013, s. 241; Westlund 2011, ss. 134-137). Arnérs (2006, ss. 93-

94) resultat visar att pedagoger hellre rättar sig efter vad kollegor tycker än att inta barns 

perspektiv. Man är orolig att det skall bli ett kaos i verksamheten. Liknande resultat 

framkommer i Westlunds (2011, s. 127) studie där vikten av pedagogers samsyn lyfts. 

Pedagogers meningsskiljaktigheter, vilka även kan leda till konflikter i arbetslaget, har 

betydelse för barns möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

Engdahls (2014, s. 163) resultat visar på att det är pedagoger som sätter ramarna och de äldre 

barnen är väl medvetna om dessa regler. Regler/normer utmanas av barnen på olika vis både i 

och utan pedagogers närvaro. Detta resultat framkommer också i Dolks (2013, s. 241) studie 

där normer synliggörs först när barn protesterar mot normerna. Qvarsell (2011, s. 70) visar på 

att barns trots möts av pedagoger som ej önskvärt beteende. Hon frågar sig “hur aktiva och 

självständiga tillåts barnen att vara”. Hade barns trots bemötts på ett annat sätt av pedagogerna 

det vill säga som ett sätt att uttrycka sin vilja hade det istället främjat demokrati. Rantalas (2016, 

ss. 145-146) resultat beskriver hur barn vägleds mot olika normer och värderingar. Barnen skall 

visa hänsyn och omsorg, ta ansvar, kunna tolka och avläsa rums- och situationsbundna krav 

samt inte göra motstånd och lyda de vuxna. De vägleds även mot att vara självreglerande både 

vad gäller agerande och känslor. Rantala diskuterar i vilken grad pedagoger i hennes studie är 

medvetna om sitt eget förhållningssätt, sina egna normer och värderingar, vilka kan utgöra 

hinder i arbetet med delaktighet och inflytande i förskolan.  

 

Annan svårighet som beskrivs i Westlunds (2011, s. 124) studie är brist på resurser i form av 

tid och pedagoger. Pedagogerna visar på skillnaden när barngruppen är mindre och hela 

personalgruppen är på plats. De påtalar begränsningar i arbetet och den stress som uppkommer 

när de inte känner att de räcker till för de barn som finns i gruppen och för det uppdrag de har. 

Arnér (2006, s. 102) redogör i sitt resultat att en del pedagoger finner arbetet med demokrati 

omöjligt i och med för stora barngrupper och låg personaltäthet. Även pedagoger i Ribaeus 
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(2014, ss. 74-75) studie nämner hur brist på tid och stora barngrupper blir ett hinder i arbetet 

med barns inflytande. Därtill nämns behov av kompetens, lokalens utformning och barns ålder 

vara strukturella hinder. Ytterligare effekter av stora barngrupper, oberoende av antalet 

pedagoger, är att envägskommunikationer i form av tillsägelser blir fler istället för att dialog 

sker med barnen (Rantala 2016, s. 144). Pedagoger i Engdahls (2014, ss. 94-95) studie ser 

problematiken i att tillgodose individens behov kontra barngruppens behov. 
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METOD 

Som ett led i förskolans arbete med att främja barns demokratiska kompetens är syftet att öka 

kunskapen om vad barns delaktighet och inflytande kan innebära för studiens medverkande 

förskollärare i deras dagliga arbete. För att ta reda på förskollärares definiering av och arbetssätt 

med begreppen delaktighet och inflytande används datainsamlingsmetoden self report. Self 

report är en kvalitativ datainsamlingsmetod med hermeneutisk ansats. Hermeneutisk ansats 

används för att tolka och förstå någons upplevelser eller erfarenheter (Thurén 2007, ss. 94-103). 

Davidsson (2007, s. 70) beskriver att self report innebär att be respondenterna beskriva sina 

erfarenheter och upplevda situationer genom en berättelse eller bild, ett alternativ till intervju. 

Fördelen med att använda self report är att respondenten har gott om tid för att tänka igenom 

sina upplevelser. Däremot har man som forskare ingen möjlighet att direkt ställa följdfrågor. 

Av den anledningen är det av stor vikt att frågorna som delas ut är noggrant beskrivna 

(Davidsson 2007, s. 73).  

Urval 

Vid val av respondenter togs hänsyn till syftet vilket Hjalmarsson (2014, s. 158) menar är av 

stor vikt att göra. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) redogör för att “Förskollärare ska ansvara för att 

alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll”, därav tillfrågades 

endast förskollärare. För att öka frekvensen av inlämnade self reports tillfrågades förskollärare 

vilka kunde tänkas vara motiverade att delta, en form av bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker 

2016, ss. 31-32). Tio förskollärare tillfrågades vilka arbetar på fem olika förskolor på landsbygd 

i två kommuner i södra Sverige. Storleken på förskolorna varierar mellan två till sex 

avdelningar.  

Genomförande 

Under forskningsprocessen har dagbok förts där allt som skett samt kommande steg i arbetet 

antecknats i ett googledokument. Dagboksanteckningarna har hjälpt oss i arbetsgång och 

skrivprocess, eftersom vi kunnat gå tillbaka och meta-reflektera kring vår undersökning samt 

hur vi skulle gå vidare. Kihlström (2007, ss. 15-20) betonar vikten av att stanna upp, ta tid på 

sig och skriva ner och överväga tankar kring problemområdet. Hela skrivprocessen har 

genomförts tillsammans av oss skribenter, förutom litteraturgranskning vilken skett enskilt för 

att sedan sammanställas. Efter vår tidigare kunskapsöversikt om värdegrundsarbete i förskolan 

kunde vi se att värdegrundsarbete i förskolan till största del handlar om delaktighet och 

inflytande. Tidigare forskning i kunskapsöversikten sågs över och det konstaterades att 

innehållet var relevant att använda i föreliggande studie. Vid genomläsning av artiklarna bidrog 

forskarnas referenser till fler relevanta studier.  

 

Ytterligare diskussion fördes oss studenter emellan angående syfte och frågeställningar. 

Därefter utformades en self report med relevanta frågor. Förstudie lämnades ut till två 

förskollärare för att ge en bild av om upplägget var relevant, gav giltigt resultat och därmed 

svarade på studiens syfte (Kihlström 2007, s. 231). Förstudiens svar ingår inte i studien. 

Testpiloternas svar gjorde att self report korrigerades. Studiens bakgrund förklarades och lades 

till i den inledande texten. Beskrivning av metod self report förtydligades med att det är just 

respondentens egna tankar som efterfrågas. Frågor förändrades, någon togs bort och någon 

lades till. Till exempel hade vi inte tidigare bett om en definition av begreppen delaktighet och 

inflytande vilket vi hade tänkt oss kunna utläsa i testpiloternas svar. Av den anledningen 

tillkommer det ytterligare en fråga i self report. Frågor förtydligades med att det var just 

delaktighet och inflytande vi undrade över i förskollärarnas arbete. Respondenterna 

uppmuntrades till att ge flera exempel på situationer i arbetet med delaktighet och inflytande. 
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När missivbrev (se bilaga 1) och self report (se bilaga 2) var utformat skickades det till 

handledare och godkändes innan datainsamling kunde påbörjas.  

 

Förskolerektorer på berörda förskolor tillfrågades samtidigt som vi informerade om syftet med 

studien. Efter ett godkännande tillfrågades tio utvalda förskollärare muntligt. Personligen 

utlämnades self report och missivbrev innehållande syfte, de fyra etiska principerna, vilka som 

utför studien och vart respondenterna kan vända sig vid eventuella frågor. Samtidigt bifogades 

neutrala returkuvert till våra respondenter. Vid överlämnandet till fem respondenter var gavs 

respondenterna tillfälle att få svar på eventuella oklarheter kring underlaget. En respondent drog 

sig ur studien efter erhållande av self report, annan respondent tillfrågades muntligt, efter 

övervägande avböjde även denna respondent sin medverkan. Ytterligare en respondent 

kontaktades vilken medgav sitt deltagande vilket resulterade i tio medverkande respondenter. 

Respondenterna fick tre veckor på sig att svara. Efter halva tiden blev de kontaktade igen per 

telefon eller personligen, för att se om frågor uppstått samt som en påminnelse. Sist tillkomna 

respondent fick ytterligare två dagar på sig att besvara self report. Efter tre veckor hämtades 

underlagen personligen av oss i tillslutna kuvert. Self reports blandades och öppnades av oss 

gemensamt.  

Etik 

I arbetet med studien har etiska aspekter tagits hänsyn till enligt God forskningssed (2017). 

Löfdahl (2014, ss. 32-43) understryker vikten av studentens/forskarens etiska förhållningssätt. 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 21-28) redogör för vetenskapsrådets individskyddskrav vilket vi 

förhållit oss till. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

vara tydlig med syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebär tydlighet med att det är 

frivilligt att delta samt att det när som helst går att dra sig ur. Konfidentialitetskravet innebär att 

det ej skall gå att spåra vem/vilka som deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att vara tydliga 

med att insamlad information aldrig används i något annat sammanhang än för föreliggande 

studie. Samtliga huvudkrav informerades skriftligt till respondenterna. 

Till att börja med kontaktades och informerades rektorer på berörda förskolor om avsikten med 

undersökningen. Efter deras medgivande tillfrågades berörda förskollärare muntligt 

personligen, alternativt via telefon om de ville delta i studien. I samband med förfrågan till 

respondenterna redogjordes för syftet med studien samt gavs information om frivilligheten att 

delta samt rätten att dra sig ur undersökningen. På grund av att inga personuppgifter blev 

behandlade behövdes ej något skriftligt samtycke för deltagande i studien. Tillsammans med 

det personliga utlämnandet av self report (se bilaga 2) erhöll respondenterna ett missivbrev (se 

bilaga 1) innehållande information och syfte med studien samt fyra etiska principer.  

Skriftligt i missivbrev samt muntligt vid det personliga överlämnandet av self report och 

missivbrev uppmanades respondenter att skriva anonymt, det vill säga utan namn på varken 

person eller avdelning. Respondenter ombads att efter ifyllandet av self report lägga svaren i 

bifogat neutralt vitt kuvert och därefter tillförsluta. Trost och Hultåker (2016, ss. 115-117) 

betonar att kuvert bör vara neutrala, vita och tillförslutna för att på ett etiskt sätt ge 

konfidentialitet. För ytterligare konfidentialitet samlades kuverten in och öppnades vid ett och 

samma tillfälle.  

I enlighet med God forskningssed (2017, ss. 39-43, 52-53) förekom det i alla delar av studien 

ett etiskt förhållningssätt. Det vill säga öppenhet och ärlighet där vi hållit oss till sanningen och 

korrekt redovisat resultat från tidigare forskning kring forskningsämnet samt det framkomna 

resultatet i studien. 
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Trovärdighet 

Giltighet innebär att studera det som är relevant för studien det vill säga resultatet ger svar på 

syfte och frågeställningar (Roos 2014, s. 53). Det är betydelsefullt att vara tydlig med vad vi 

efterfrågar i undersökningen (Davidsson 2007, s. 73). 

För att få ett relevant och tillförlitligt resultat gjordes en förstudie där två förskollärare svarade 

på self report och lämnade synpunkter, vilket Kihlström (2007, s. 231) menar är ett sätt att öka 

möjligheten till relevant resultat. Tillförlitlighet i studier beskriver Thurén (2007, s. 26) är att 

undersökningen är gjord på ett säkert sätt. Frågor eller mätningar ska beskrivas tydligt, ska 

göras lika och inte utsättas för yttre påverkan. Studien ska kunna göras vid ett annat tillfälle och 

få liknande svar. Ett sätt Thurén (2007, s. 34) anser ökar tillförlitligheten är att studien bör vara 

grundad på tillräckligt många deltagare. Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 63) bör ett enkelt 

språk användas för att alla ska ha chans att förstå vad som efterfrågas och vad som förväntas. 

På så vis blir möjligheten att få likvärdighet större. För att öka tillförlitligheten i studien har tio 

förskollärare från olika förskolor vilka arbetar med barn i olika åldrar tillfrågats att delta. 

Genom urval av förskollärare från flera olika förskolor och avdelningar blev det sannolikt en 

större bredd av resultat att analysera, en och samma förskola kanske har ett gemensamt 

förhållningssätt vad gäller delaktighet och inflytande. För att öka trovärdigheten ytterligare har 

vi i resultatet använt oss av citat från respondenternas berättelser i self report (Kihlström 2007, 

s. 240). 

Analys 

För att sätta oss in i och försöka förstå medverkande förskollärares tankar om sitt arbete med 

barns delaktighet och inflytande har kvalitativ metod använts i vår studie. 

Datainsamlingsmaterial som bearbetas genom kvalitativ analys innebär att forskare försöker 

förstå och tolka en stor mängd data. I studien används analysmetoderna kategorisering och 

koncentrering. Genom att systematiskt urskilja mönster, kategorisera materialet för att finna 

likheter och skillnader och koncentrera kategorier till nyckelord leder det till att komma fram 

till resultatet. Kombination och växling av flera metoder benämns av Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 34-38) med Ad hoc. 

 

Hela analysarbetet har skett gemensamt av oss studenter. Första steget var genomläsning av 

datainsamlingsmaterialet i sin helhet. Därefter genomarbetades varje self report en i taget, 

öppen kodning gjordes fråga för fråga och olika betydelsebärande enheter ströks under i 

separata färger, en färg per fråga (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, ss. 48-49). 

Betydelsebärande enheter dokumenterades i ett google dokument. För att kunna analysera 

generella resultat markerades återkommande resonemang med siffror. Betydelsebärande 

enheter sorterades sedan i kategorier för att finna mönster, liknande mönster/resonemang 

markerades i olika färger och koncentrerades till nyckelord. Nyckelordens innebörd analyseras 

återigen vid redovisning av resultat. 
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RESULTAT 
Under kommande rubriker presenteras studiens resultat, vad gäller medverkande förskollärares 

beskrivna arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolan för att främja deras 

demokratiska kompetens. Resultatet styrks med citat från respondenter vilka refereras till med 

fingerade namn vid citats slut. Respondenter har namngivits med Anna, Britta, Camilla, Disa, 

Eva, Frida, Gun, Henny, Ina och Jill. Eventuella felstavningar i respondenternas berättelser har 

rättats till vid nyttjande av citat. 

Definition av delaktighet och inflytande 

Definition av begreppet delaktighet handlar för förskollärare i vår studie till stor del om 

deltagande såväl aktivt som passivt, känslomässig tillhörighet och möjligheten att påverka. 

Innebörd av inflytande för barn i förskolan beskrivs av förskollärarna till viss del synonymt 

med delaktighet. Nyckelord för inflytande från vår analys av self reports är att påverka sin 

vardag och att bli lyssnad på och därmed respekterad. 

 

Delaktighet med aktivt deltagande beskrivs som att delta i olika vardagsgöromål, aktiviteter, 

göra saker tillsammans och dela erfarenheter. Aktivt deltagande kan också vara att delta i något 

som någon annan vill att man ska vara en del av. Till skillnad från aktivt deltagande beskrivs 

delaktighet med passivt deltagande att delta utan att agera. 
 

Jag tänker även att man kan vara delaktig på olika sätt ex alla barn vill inte leka en ny lek första 

gången men observera hur de andra gör och på så vis är de också delaktiga utan att utföra själva 

leken. 

(Frida) 

 

Resultatet visar även att ansvar för handlingar och förskolemiljö samt hjälpsamhet är en del av 

deltagande. Vidare redogörs för att det bidrar till känslomässig tillhörighet när barnen får 

möjlighet att uttrycka sig, blir tillfrågade att vara med och att dela åsikter med varandra. 

Ytterligare en del av definitionen av delaktighet är att ha möjlighet att påverka sin vardag genom 

att få göra egna val, få olika val att välja emellan, vara med och planera och ta beslut 

tillsammans.  

 

För förskollärare i vår studie innefattar ordet inflytande att bli respekterad och lyssnad på. Det 

innebär även att kunna påverka sin vardag och utbildning. 

 
Att jag blir lyssnad på och att min syn/reflektion är lika viktig som andras. Att jag kan säga min 

mening utan att nonchaleras. Att jag får vara med att bestämma, inte alltid att det blir som jag vill 

men att jag fått säga min mening.  

(Gun) 

 
För mig betyder det att jag genom mina åsikter och tankar kan få bestämma över min egen tid och 

vad jag skulle vilja sysselsätta mig med. Genom att sätta ord på eller på andra sätt uttrycka vad jag 

vill och inte vill kan jag bestämma över vad jag vill göra och inte göra och till exempel utöva 

inflytande över min egen situation och min egen vardag.  

(Anna) 

 

Delaktighet och inflytande i praktiken 

Begreppen delaktighet och inflytande används i de flesta fall synonymt av förskollärarna i 

studien när de beskriver hur de tänker och arbetar med delaktighet och inflytande i förskolan. 

Av den anledningen skiljer inte heller vi begreppen delaktighet och inflytande åt i vår studies 

resultat under kommande rubriker. 
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Samtliga förskollärare uttrycker att förhållningssätt avgör och att det möjliggör arbetet med 

delaktighet och inflytande i såväl planerade som oplanerade situationer. Andra nyckelord vi 

finner i resultatet är pedagogers arbetssätt, förutsättningar, samsyn och kompetens.  

Att främja demokratisk kompetens genom ett inlyssnande och tillåtande 
förhållningssätt 

Förhållningssätt, vilka främjar delaktighet och inflytande i förskolan, utifrån studien är när 

förskollärarna låter barn delta på lika villkor, delta passivt och delta på sina villkor. Vidare 

beskrivs vikten av att ge barnen möjlighet att själva välja när de vill avsluta sin medverkan i 

olika aktiviteter.  

 
det handlar om att se alla barn, de blyga och de utåtagerande. Att hitta deras sätt att bli delaktiga 

på. Här handlar det mycket om att vara öppen och nyfiken pedagog som kan se lärandet och utgå 

vidare ifrån konstiga, eller helt självklara saker, eller situationer som dyker upp i vardagen. Ett 

hinder kan vara att man som pedagog är stressad eller upptagen med egna tankar och funderingar, 

det gäller att vara närvarande med alla sina sinnen som pedagog.  

(Eva) 

 

Lyssna in barnen, tolka deras signaler och deras tankar anser alla förskollärarna som en viktig 

del i deras arbete med barns delaktighet och inflytande. När barn uttrycker känslor, berättar och 

ställer frågor är det viktigt att ge tid till samtal, reflektion och bemötande. Exempelvis ge tid till 

att ta reda på varför ett barn inte vill gå ut. Barnen tillåts bestämma över saker som sånger och 

sagor etcetera. Förskollärarna belyser även vikten av att vara lyhörd för barnens visade intresse, 

våga följa barnen och att vara flexibel i sin planering.  
  
Även om jag ibland har en tanke med hur en aktivitet ska genomföras så kan barnens tankar få 

styra innehållet åt ett annat håll. Tex så har jag någon gång haft en samling där min tanke har varit 

att prata om träd och hur de är vid olika årstider medan barnen har varit mer intresserade av 

myrorna som kryper på träden. Då fick barnens intresse styra och de hade inflytande på samlingen 

och att den istället handlade om myror. 

(Disa) 

 

En reflektion från förskollärarna i studien är att inte ta för givet att de vuxna alltid har rätt. Ett 

tillåtande förhållningssätt förklaras med att förskollärarna för en dialog med barnen som får 

pröva sina hypoteser samt ger barnen beröm för deras egna insatser/intentioner istället för att 

korrigera. Beröm anses som en möjlighet att påverka resten av gruppen i en positiv riktning. 

 
Tids nog lär sig barnet att det känns bättre med rätt vante på rätt hand. Om man ska gå ut på 

förskolans gård, låt de äldre barnen välja ytterkläder själva utifrån samtal om vilket väder som 

råder. 

(Henny) 

Arbetssätt för demokratisk kompetens med hänsyn till val, önskemål, 
intresse och individ 

Tillsammans med tidigare beskrivna förhållningssätt använder sig förskollärarna i studien 

främst av observation och i någon mån intervju som metod för att ta reda på barnens intressen, 

behov och tidigare erfarenheter. Därefter förändras aktiviteter, miljö och materiel och på så vis 

får barn inflytande och är delaktiga i utformandet av miljön och verksamheten. 
 

Ofta utgår de planerade aktiviteterna ifrån barnens inflytande genom att vi i arbetslaget observerat 

dem och snappat upp deras intressen. Antecknat saker de sagt under tidigare aktiviteter eller att vi 

utgått ifrån något som vi upplever att barngruppen behöver hjälp med att vidareutveckla för att 

höja delaktigheten både för enskilda individer och för hela gruppen.  

(Camilla) 
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Ett framträdande resultat i förskollärarnas svar är att erbjuda barnen val. Flera olika 

valsituationer nämns såsom massage eller bok vid vilan, välja plats att gå till och välja med vem 

och vad man vill leka. Valen ser olika ut bland annat beroende på barns förmåga och barns 

bästa. Förskollärarna beskriver att förskolans rutiner sätter ramar för vilka val som ges.  

 
Vi försöker hålla valen enkla och utifrån barnets ålder och möjligheter. Det kan handla om att få 

bestämma om strumporna ska vara på eller av. Om barnet vill ha gummistövlar eller skor utomhus. 

Om vantarna ska vara på eller av. [...] Eller om man vill ha mjölk eller vatten att dricka, om man 

vill ha mer köttbullar eller bara vill äta makaroner. Små men ändå för barnet betydelsefulla val 

som ger en delaktighet och få tillit till sin egen förmåga. 

(Jill) 

 
Vi försöker i så stor utsträckning som vi bara kan att följa barnen och deras viljor, tankar och 

åsikter under hela dagen men samtidig finns det ju vissa saker som vi inte kan påverka som till 

exempel maten som serveras samma tid varje dag, det måste vi ta hänsyn till.  

(Anna) 

 

Ett övergripande resultat i studien visar att förskollärarna i sitt arbete hela tiden strävar efter att 

vara lyhörda för vad barnen önskar och vill. Samtidigt har förskollärarna ett syfte med 

aktiviteten, vad barnen önskas utveckla och lära. Med hänsyn till båda argumenten, menar 

förskollärarna, kan vägen mot målet styras av barns initiativ.  

 
Som pedagog är det mitt uppdrag att arbeta med inflytande och delaktighet men det innebär 

samtidigt inte att jag kan släppa mitt ansvar över den pedagogiska verksamheten med “ursäkten” 

att jag låter barnen utöva inflytande och delaktighet. 

(Camilla) 

 

För att möta alla individer och olika sätt att lära erbjuder förskollärarna i studien en variation 

av undervisning. I detta sammanhang beskrivs även vikten av att anpassa aktiviteter utifrån 

barnens ålder, intresse, förmåga och vilja att delta. En aspekt som lyfts är att inflytande kan ha 

både positiv och negativ innebörd det vill säga en person kan ha positiv eller negativ påverkan 

på någon annan. Hänsyn till barngruppens sammansättning bör tas på grund av att barn har 

inflytande på varandra, vilket framkom i studien. Undervisningstillfällen sker med fördel i 

mindre grupper och under korta stunder. Emellertid kan barnens inflytande bli i mindre 

omfattning på grund av att nya aktiviteter kan kännas främmande. Aktiviteterna behöver prövas 

vid mer än ett tillfälle för att barnen ska uppskatta den och ett lärande ska uppstå.  

 
I dessa fall försöker vi hålla aktiviteten kort så nyfikenhet fortfarande tar över bristen på inflytande. 

Exempel på sådan aktivitet är just nu avslappningsövningar och qigong. Första tillfället med 

qigong stod barnen och bara tittade. Det kan då lätt tolkas som att de inte var intresserade men 

redan vid tillfälle två började de falla in i rörelserna. 

(Jill) 

 

Genom tillgängliga materiel i miljön ges barnen inspiration och inflytande över sin 

sysselsättning. En förskollärare anser att barns ålder hindrar dem från att ha allt materiel 

framme. Ett arbetssätt några förskollärare nämner är att använda bilder på aktiviteter och 

föremål, vilka inte är synliga eller nåbara på avdelningen, så att barnen kan be om det.  

Påverkansfaktorer som förutsättningar och kompetens  

Förutom tidigare nämnda utmaningar och svårigheter redogör förskollärarna för andra hinder 

som barngruppens storlek och sammansättning och därmed alla deras olika behov och intressen. 

Olika behov vilka framkommer i resultatet är när barn saknar verbalt språk, barns ålder och 

därmed tidigare erfarenheter, barn i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättning. 
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Ytterligare hinder kan vara barn som inte vill vara delaktiga, när barn inte får vara med i leken 

eller när barn tar stor plats så att andra barn missgynnas.  
 

Något som kan vara svårt när man arbetar med barn är när några barn väljer att leka tillsammans 

och något/några andra barn vill delta i leken men nekas tillträde. Man både vill värna om den lek 

“kärngruppen” har, samtidigt som man vill att de andra barnen ska få delta och känna sig delaktiga. 

Vad är rätt och vad är fel? 

(Disa) 

 

I barns egen lek upplever förskollärarna att barn har störst möjlighet att utöva delaktighet och 

inflytande samtidigt beskrivs att pedagoger har mindre insikt i vilken grad av delaktighet och 

inflytande barnen verkligen har. Svårigheten består av att räcka till resursmässigt och vad som 

skall prioriteras när behoven står emot varandra.  

 
Jag som pedagog måste tänka på den enskilda individen samtidigt som det finns en hel grupp att 

se/höra. 

 (Britta) 
 

Drygt hälften av förskollärarna framhäver ansträngd ekonomi som hinder i arbetet med 

delaktighet och inflytande i förskolan. Det leder till brist på resurser som pedagoger och 

materiel. Kontentan menar förskollärarna blir avsaknad av tid för planering och reflektion samt 

genomförande av aktiviteter. En lösning som nämns är att “mikro-reflektera” det vill säga efter 

genomförd aktivitet tänka igenom hur det gick och hur nästa aktivitet ska fortlöpa för att 

ytterligare lärande och utveckling ska ske. Flera av förskollärarna nämner brist på tid för att 

hinna tillgodose barnens rätt till delaktighet och inflytande i oplanerade situationer. Stora 

barngrupper i kombination med för få resurser minskar möjligheten att arbeta i mindre grupper, 

vilket förskollärarna annars ser som ett sätt att främja delaktighet och inflytande. Brist på 

resurser bidrar till en känsla av otillräcklighet. 
 

Det är frustrerande att hela tiden ha för lite tid till planering och genomförande. Att hela tiden 

arbeta precis på gränsen med maxat antal barn per pedagog och samtidigt försöka utföra sitt arbete 

på ett sätt som ska vara lustfyllt för barnen och erbjuda meningsfulla aktiviteter. 

(Camilla) 

 

Arbetslagets olika kompetens, erfarenhet och utbildning kan vara en möjlighet såväl som ett 

hinder. Resultatet visar vikten av att hålla diskussionen om delaktighet och inflytande levande. 

 
Har vi en pedagogisk medvetenhet och plan för hur och varför vi gör som vi gör, så ger det stora 

möjligheter till delaktighet och inflytande, har vi inte det så är det ett hinder i arbetet. 

(Ina) 

 

I fråga om hinder när det gäller olika kompetens, erfarenhet och utbildning beskrivs situationer 

som att man inte vågar eller vill förändra synsätt eller att pedagoger väljer den mest bekväma 

och enkla vägen.  

 
Jag kan uppleva ibland att kollegors inställning till barnens tankar och önskemål kan vara ett 

hinder. Då får jag försöka övertyga dem om att det är värt att prova och att det är viktigt att 

verksamheten och aktiviteterna är planerade utifrån barnens tankar, idéer, behov och intressen 

istället för vad vi som pedagoger anser är bekvämast eller lättast eller ursäkta sig med “så har vi 

alltid gjort”. 

(Anna) 

 

Ett sätt att tackla olika påverkansfaktorer är att arbeta för en samsyn. Samsyn beskrivs av 

förskollärarna som en framgångsfaktor i arbetet med delaktighet och inflytande. Ännu en 
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framgångsfaktor som lyfts i resultatet är pedagogers inställning till utmaningar, att i utmaningar 

kunna se möjligheter och finna styrkan i att vara ett arbetslag. För att förändra tidigare arbetssätt 

med helt andra förutsättningar krävs engagemang och vilja av såväl chef som arbetslag. 

Förändringar vilka beskrivs är framförallt att miljön utformas utifrån barnens intressen och 

behov där projekt och tema kan utforskas under hela dagen. Ekonomiska förutsättningar vad 

gäller miljö och materiel kan lösas genom kreativitet hos förskollärare.  

 

Hur barns demokratiska kompetens medvetandegörs för barnen  

I arbetet med att stärka barns demokratiska kompetens visar resultatet att samtal och reflektion 

är betydelsefulla metoder. Förskollärarna i studien framhåller förhållningssätt som lyhördhet 

och bekräftelse för att visa att de värdesätter och uppmuntrar barnens tankar och idéer. 

 

Enligt förskollärarna får barnen i samtal veta sina rättigheter och skyldigheter samt att de blir 

tillfrågade vad de vill göra och förändra. I samband med samtal nämns demokratiska värden 

som när barnen har rätt att bestämma, vikten av att lyssna på sina kompisar, hur man kan lösa 

konflikter samt att vad man gör kan påverka hela barngruppen. Samtal används i kombination 

med observation för att få barnen delaktiga i miljöns utformande. I detta sammanhang påtalas 

värdet i en pedagogisk utformad miljö det vill säga ”den tredje pedagogen”. 

 
Jag pratar ofta med barnen om att alla barn ska känna sig delaktiga och vara en del av vår 

gemenskap på förskolan. Man försöker få alla barn att vara med och att de ska känna att de är en 

del av något. [...] Vi gör dem uppmärksamma på att vi genomför olika aktiviteter utifrån vad de 

visat intresse för och vad de uttryckt att de vill göra, lära mer om. 

(Disa) 

 

Jag försöker att lyssna på och observera barnen i till exempel den pedagogiska miljön. Jag tycker 

det är väldigt viktigt att tänka på miljön som den tredje pedagogen, och då få barnen vara delaktiga 

i hur den ska se ut.  

(Ina) 

 

Genom att reflektera och återkoppla tillsammans med barnen menar förskollärarna att de 

medvetandegör deras rätt till delaktighet och inflytande. När barnen inte är närvarande 

reflekterar man över vilka som saknas och på så vis vet barnen att de är en del av gemenskapen 

även om de inte är på plats på förskolan. Annat exempel på reflektion vilken nämns är när 

barnen vid hemgång får berätta vad de deltagit i under dagen. När förskollärarna sätter ord på 

det barnen signalerar att de vill göra exempelvis genom att fråga: Vill du? Det är okej att 

du...och så vidare beskrivs det som återkoppling. Återkoppling sker även till uppkomna 

händelser, så som konfliktsituationer, med hjälp av dramatisering lyfts demokratiska värden 

såväl teoretiskt som praktiskt.  

 
Ofta försöker jag återkoppla till barnen. “Idag gör vi ju det här som du önskade igår” eller “kommer 

du ihåg när vi provade det här förra gången. Då hade ni idéer om vad vi mer kunde prova, idag 

ska vi prova de idéerna”. Eller “jag har sett att ni tycker det är så spännande med bokstäver därför 

har vi skapat den här hörnan i miljön där ni kan göra mer sådant”. 

(Camilla) 

 

Förskollärarna poängterar vikten av att vara extra lyhörda för yngre barn, då deras tillvaro till 

stor del styrs av rutiner. Barnets ålder och verbala förmåga kan bli ett hinder i att 

medvetandegöra rätten till delaktighet och möjlighet till inflytande. 
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Det handlar mer om att vi presenterar, möjliggör och därefter utvärderar ett intresse och hur vi då 

kan gå vidare än att vi tillsammans med barnen planerar en aktivitet. Men barnens ålder får inte 

vara ett hinder i att bedriva undervisning eller att skapa en meningsfull utbildning. 

(Jill) 

 

Studiens resultat visar att förskollärarna ser uppmuntran som ett sätt att främja och stärka 

barnens demokratiska kompetens. Barnen uppmuntras att ta ansvar för sin omgivning och sina 

handlingar, att hjälpa till med vardagsgöromål samt att hjälpa varandra. 

 
genom att tala om för barnen att de valt en viss aktivitet eller sak. Till exempel berömma barnet 

genom att säga vad bra att du valde att ta på dig gummistövlarna nu när det är blött ute, eller nu 

har du valt att leka med klossarna så nu gör vi det en stund. 

(Gun) 

 

Hur förskollärarna märker att barnen är medvetna om sin delaktighet 
och sitt inflytande 

Det råder delade meningar huruvida man kan uppfatta att barn är medvetna om sin möjlighet 

till delaktighet och inflytande enligt förskollärarna i studien. Ett fåtal förskollärare upplever det 

komplicerat medan flertalet beskriver att barnens engagemang i och initiativ till olika aktiviteter 

är ett påtagligt bevis på deras medvetenhet. Det synliggörs också med hjälp av observationer 

och i dialog med barnen. Vidare skildras barnens vilja och glädje att berätta och visa vad de 

gjort och varit med om som bekräftelse på att de har kännedom om sin delaktighet och sitt 

inflytande. Berättandet sker med såväl verbalt språk, kroppsspråk eller andra ljud under dagen 

i förskolan och i samband vid hämtning.  

 
När barnen “vågar“ be om saker och göra oss uppmärksamma på olika saker de vill göra och 

förändra så tycker jag det är bevis på att de vet att de kan påverka och ha inflytande över sin 

situation. De vet att vi lyssnar på dem och genomför saker i den mån det är möjligt. 

(Disa) 

 

I de fall det beskrivs komplicerat att tolka när barn upplevs medvetna om sin delaktighet och 

sitt inflytande förklaras det med att barnens ålder inverkar och att arbetet med delaktighet och 

inflytande inte diskuteras i arbetslaget. Begreppen delaktighet och inflytande används sällan i 

samtalen med barnen, påtalar en förskollärare. 

 
Vi kan bli bättre på att använda begreppen delaktighet och inflytande i samtal med barnen så att 

de kan få med sig upplevelser av dessa begrepp som de kan använda senare i livet.  

(Anna) 

 

Jag säger mig själv att det är viktigt att så ett frö hos barnen om deras rätt till inflytande och 

delaktighet. Att sedan veta om det gror eller ej är inte lika lätt att veta.  

(Camilla) 

Sammanfattning resultat 

Begreppen delaktighet och inflytande används i de flesta fall synonymt och tillsammans av 

förskollärarna när de beskriver hur de tänker och arbetar med delaktighet och inflytande i 

förskolan. När förskollärarna däremot ombads att definiera begreppen var för sig förklarar de 

orden delaktighet som deltagande såväl aktivt som passivt, känslomässig tillhörighet och 

möjligheten att påverka. Vidare beskrivs att betydelsen av ordet inflytande innebär att påverka 

sin vardag och att bli lyssnad på och därmed respekterad. Gemensamt för förskollärarna är att 

de har intentioner att arbeta med delaktighet och inflytande under hela dagen i såväl planerade 

som oplanerade situationer i förskolan. Däremot nämns hinder och utmaningar som ekonomiska 
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förutsättningar, kompetens, samsyn, individ kontra grupp och rutiner som avgörande i vilken 

omfattning arbetet bedrivs. Framträdande uppfattning ifrån studien är betydelsen av pedagogers 

inlyssnande och tillåtande förhållningssätt. Förskollärarna påtalar värdet av kommunikation 

och att tolka barns alla förekommande signaler som en förutsättning för delaktighet och 

inflytande. Metoder som observation, samtal och valmöjlighet är betydelsefulla arbetssätt vilka 

ger barnen inflytande över aktiviteter, miljö och materiel. Samtal, reflektion, återkoppling och 

uppmuntran används för att göra barn medvetna om sin demokratiska kompetens. Däremot 

menar ett fåtal förskollärare att det är svårt att få reda på om barnen är medvetna om sin 

delaktighet och sitt inflytande. Barns ålder och språkliga utveckling kan vara en bidragande 

orsak.  
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DISKUSSION 
I följande kapitel presenteras resultatdiskussion där vår studies utmärkande resultat återknyts 

och jämförs med tidigare forskning samt barn och barndomssociologisk teori. Därefter förs 

metoddiskussion med innehåll av såväl fördelar som nackdelar av datainsamlingsmetod self 

report. Under didaktiska konsekvenser redogörs för vad studiens resultat kan innebära, för oss 

själva och andra förskollärare, i arbetet med delaktighet och inflytande med avsikt att stärka 

barns demokratiska kompetens. Slutligen framförs förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

Begreppen delaktighet och inflytande, vilka vi har valt att lyfta fram i arbetet med att stärka 

barns demokratiska kompetens, beskrivs i vår studie på skilda sätt. Däremot är begreppen svåra 

att särskilja i detta arbete eftersom inflytande leder till delaktighet och vise versa. I tidigare 

forskning beskrivs delaktighet och inflytande var för sig av en del forskare, samtidigt som andra 

förklarar orden gemensamt. Att påverka nämns som förklaring till både delaktighet och 

inflytande av förskollärarna i studien, vilket vi tolkar som en anledning till att orden är svåra att 

särskilja i arbetet. I likhet med Emilson (2008, s. 31) och Westlund (2011, ss. 169-170) förklarar 

förskollärarna i vår studie delaktighet med att kunna påverka och vara en del av något andra har 

planerat. Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012, ss. 44-45) påtalar, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, att delaktighet innebär att barnen lyssnas till, ges tid att tänka och reflektera kring 

sitt lärande. Liknande resonemang kan utläsas i vår studie där det benämns med känslomässig 

tillhörighet. Inflytande handlar framförallt om att bli lyssnad till och att kunna påverka vilket 

framkommer i såväl vår studie som i tidigare forskning (Arnér 2006, s. 26; Ribaeus 2014, ss. 

23-24, 126-127).  

 

Ett inte alldeles, för oss, oväntat resultat är betydelsen av pedagogers förhållningssätt i 

demokratiarbetet i förskolan. Här råder samsyn i vår studies resultat och i tidigare forskning, 

där ett öppet och lyhört bemötande avgör vilken grad av delaktighet och inflytande barnen får. 

Gemensamt är att utgå från barnets intresse och låta dem styra innehållet i verksamheten. Arnér 

(2006, ss. 95-97) och Hamerslag (2013, s. 128) förklarar detta ur ett relationellt perspektiv, det 

vill säga att sätta sig in i barnens perspektiv och se det meningsfulla för barnen. I sammanhanget 

visar vårt resultat vikten av likvärdighet mellan barn och vuxna samt respekt för varandras 

olikheter, vilket understryks i såväl Baes (2009, ss. 400-401) som Ribaéus (2014, ss. 77-78, 

130) studier. I de fall samsyn mellan kollegor vad gäller förhållningssätt är bristfällig blir det 

istället ett hinder vilket konstateras i såväl vår studie som i tidigare forskning. Detta resonemang 

relaterar vi till Corsaro och barndomssociologin. Corsaro (2011, ss. 368-373) menar att barn är 

delaktiga och utifrån sin omgivning, tillsammans med vuxna och andra barn skapar sin egen 

barndom så kallad tolkningsreproduktion. 

 

Ett återkommande argument för möjligheten till delaktighet och inflytande i vår studie är värdet 

av all kommunikation, verbalt likväl som kroppsspråk. I samband med detta diskuteras 

utmaningen i att arbeta med yngre barn beroende på hur långt de kommit i sin språkutveckling. 

Westlund (2011, s. 99) menar att ålder har betydelse och att äldre barn har störst förutsättningar 

att påverka. Vår tolkning är att det kan vara svårt för pedagoger att veta om de tyder barns 

signaler rätt. En stor del i det analyserade resultatet visar att förskollärarna säger sig vara 

närvarande, samtalar och reflekterar tillsammans med barnen samt att de gör observationer för 

att ta del av barnens intresse. På så vis ges barnen inflytande. Dessa arbetssätt presenteras i 

studier av flera forskare (Hamerslag 2013, ss. 60-61; Rydjord Tholin & Thorsby Jansen 2012, 

ss. 44-45; Westlund 2011, ss. 75-77, 79-82).  
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Förskollärarna förtydligar att delaktighet innebär att alla ska få delta på lika villkor samt sina 

villkor. En utmaning vilken framkommer i arbetet med delaktighet och inflytande är att 

tillgodose och möta alla barns behov och intressen. Med tanke på vår upplevelse av att dagens 

barngruppsstorlek blivit större med lägre personaltäthet är det här inget förvånande resultat. 

Tidigare forskning (Engdahl 2014, ss. 94-95) beskriver svårighet i att tillgodose individens 

behov kontra barngruppens behov. För att leva upp till sitt uppdrag med delaktighet och 

inflytande ser vi i vår studies resultat hur förskollärarna möter utmaningar genom att 

exempelvis dela barngruppen i mindre grupper, frångå traditionella samlingar för att istället 

använda miljö som “den tredje pedagogen”.  

 

Inflytande i förskolan handlar om att påverka sin vardag. Ett generellt resultat i studien visar 

hur förskollärarna utgår från barns intressen och behov när de till exempel planerar och 

förändrar miljö och materiel. Liknelse kan göras med Qvortrups (1994, s. 17) synsätt i fråga om 

barns rätt som fullvärdiga medborgare där deras initiativ och åsikter beaktas med respekt. Med 

inflytande följer således ansvar över miljö likväl över sina handlingar samt att det ger barnen 

en meningsfull vardag. Även Engdahl (2014, ss. 116-117), Qvarsell (2011, ss. 70-71), Ribaeus 

(2014, s. 31) och Westlund (2011, s. 108) visar på enighet i detta resonemang. Vidare diskuteras 

vikten av att ha materiel tillgängligt, vilket och andra sidan kan ses som en utmaning i arbetet 

med yngre barn. 

 

Möjligheten att få bestämma betonas av förskollärarna i vårt studie som en stor del i arbetet 

med delaktighet och inflytande. Likartad uppfattning har Westlund (2011, s. 77), hon ser att 

rätten att bestämma innebär en väsentlig del när det gäller demokrati i förskolan. Däremot ser 

vi en skillnad där tidigare forskning beskriver en rädsla över att barn får bestämma för mycket 

(Dolk 2013, s. 175). I vår studies resultat ser vi inte denna rädsla utan istället uppmuntras barnen 

genom att göra egna val i olika situationer. Erbjudan och tillfällen att göra val i olika situationer 

är ett framträdande resultat i vår studie. Likartad uppfattning framkommer även i Westlunds 

(2011, ss. 77, 90) studie där val ses som en stor del av barns möjlighet att påverka även om 

pedagoger sätter ramar och, som Ribaeus (2014, s. 102) menar, villkorar barnens val. 

Svårigheter som belystes i vår studie är förskolans egna regler och rutiner samt brist på tid. 

Dessa svårigheter sätter ramar och villkor för arbetet och i sin tur begränsar de barnens 

möjlighet till delaktighet. Liknande resultat visar Westlunds (2011, ss. 124-125) studie där 

pedagogerna beskriver att barnen får störst möjlighet att påverka när all personal är på plats. 

 

Ovan nämnda arbetssätt med delaktighet och inflytande ser vi stärker barns demokratiska 

kompetens. Genom samtal tydliggörs såväl barns rättigheter som skyldigheter samt att deras 

egna handlingar påverkar hela gruppen. Framstående förhållningssätt vilka nämns i vår studies 

resultat är bekräftelse och uppmuntran till barnen. Återkoppling till barns önskningar bidrar till 

att medvetandegöra att de blivit lyssnade till och är delaktiga. Ytterligare sätt för 

demokratifostran är att dramatisera uppkomna situationer. Samstämmigt resultat angående hur 

barns demokratiska kompetens stärks framkommer i Ribaeus (2014, ss. 84-85, 108). 

 

Ytterligare gemensamt resultat från medverkande förskollärare i vår studie är betydelsen av 

samsyn och kompetens i arbetslagen. Likaså nämns hinder i form av brist på resurser vad gäller 

tid, pedagoger och materiel orsakat av ekonomi vilket försvårar arbetet med delaktighet och 

inflytande. Detta resultat framkommer också i Westlunds (2011, ss. 124-127) studie där 

pedagogerna upplever otillräcklighet och stress vid begränsade resurser.  

 

Trots ovanstående beskrivna hinder upplevs förskollärarna i vår studie engagerade i sitt uppdrag 

och medvetna i sitt arbete med delaktighet och inflytande, vilket är en trolig orsak till vårt 



 

23 

 

positiva resultat. Ett positivt resultat där barnen verkar vara delaktiga och får inflytande över 

sin vardag på ett påtagligt vis. Vi förväntade oss att hinder och svårigheter skulle påverka 

arbetet med delaktighet och inflytande i större utsträckning. Här ser vi en tydlig skillnad mellan 

vårt resultat och tidigare forskning där stor osäkerhet finns hos pedagoger (Dolk 2013, s. 175; 

Westlund 2011, s. 17). Tidigare forskning redogör även för förgivettagna normer, hur mycket 

det påverkar möjligheten till barns delaktighet och inflytande. Arnér (2006, ss. 93-94) ger 

exempel på problemet när pedagoger istället för att inta barns perspektiv hellre rättar sig efter 

vad kollegor tycker. Rantala (2016, ss. 145-146) ser i sitt resultat hur barn vägleds mot olika 

normer och värderingar. Barnen skall inte göra motstånd, lyda de vuxna samt vara 

självreglerande både vad gäller agerande och känslor. I detta sammanhang diskuteras även hur 

barns trots/motstånd uppfattas av pedagoger i såväl Dolks (2013, s. 241) som Qvarsells (2011, 

s. 70) studier. Resonemang av detta slag är något vi inte kunnat utläsa i resultatet från vår studie.  

 

Vår uppfattning är att alla förskollärarna i vår studie möjliggör för och stärker barnen i sitt 

arbete med delaktighet och inflytande i stor utsträckning. Skillnad finns i deras uppfattning om 

hur de märker att barnen själva blir medvetna om sin delaktighet och sitt inflytande. De flesta 

förskollärarna nämner barns entusiasm, glädje, tryggheten i att ta egna initiativ samt när barnen 

påtalar vad de själva valt och deltagit i som en bekräftelse på deras medvetenhet. Några få visar 

på osäkerhet i frågan.  

 

De olika arbetsmetoderna som blir tydliga i vår studie ger oss uppfattningen att barns 

delaktighet och inflytande finns med som en röd tråd i utbildningen när man strävar mot 

läroplanens mål. En kontrast mot Hägglund, Löfdahl Hultman och Thelander (2017, ss. 10-11) 

där demokratiarbetet istället kommit i skymundan till förmån för andra ämnen.  

 

Förskollärarna i studien belyser flera situationer vilka främjar barnens demokratifostran här och 

nu. I och med förskollärarnas medvetna arbete med delaktighet och inflytande i förskolan anser 

vi att det således blir demokratifostran inför framtiden. Resonemanget förenas med barn och 

barndomssociologin där Corsaro (2011, s. 386) beskriver vinsten i att se barndomen som viktig, 

där vuxna tar barnets perspektiv. Han understryker att det gynnar barnen här och nu samtidigt 

som det gynnar samhället i framtiden.  

 

Sammanfattningsvis blir analysen av vårt resultat att arbetet med delaktighet och inflytande i 

vår studie sker på så vis att barnen verkar ha stort inflytande och är delaktiga i utformandet av 

sin tid på förskolan. Förskollärarna använder sig av arbetssätt med hänsyn till val, önskemål, 

intresse och individ för att lära om demokrati. Med ett inlyssnande och tillåtande 

förhållningssätt främjas barns demokratiska kompetens genom handling Det framkomna 

resultatet hänvisas till Biestas (2006, ss. 112-114) synsätt att förskolan blir en mötesplats för 

demokratifostran, att lära om demokrati genom demokrati kan ses som en framgångsfaktor. 

 

Metoddiskussion 

I studien används kvalitativ metodansats för att ta del av förskollärarnas beskrivna tankar och 

åsikter om sitt arbete med delaktighet och inflytande för att stärka barns demokratiska 

kompetens. Vårt val av datainsamlingsmetod self report, då respondenterna själva skriver ner 

sina berättelser, visar sig vara lämplig metod för att besvara vårt syfte. Genom self report erhålls 

ett innehållsrikt och samstämmigt insamlingsmaterial för vidare analys. Anledning till detta kan 

vara tydliga frågeställningar med förtydligande av vad vi önskar få svar på samt att 

respondenterna får tid att tänka igenom sina svar (Davidsson 2007, s. 79). Resonemanget styrks 

av positiva kommentarer från respondenterna om såväl metod som frågeställningar. Ytterligare 
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anledning till ett innehållsrikt datainsamlingsmaterial kan vara att urval av respondenter har lätt 

för att uttrycka sig i skrift.  

På grund av urval av respondenter i vår omgivning och att vi vill se objektivt på 

insamlingsmaterialet sker studien anonymt. En nackdel med anonyma svar är omöjligheten att 

återkomma till respondenter vid eventuella oklarheter (Davidsson 2007, s. 73). Studiens 

datainsamlingsmaterial ger en tydlig bild, trolig orsak är bearbetning av self report efter 

genomförd förstudie. Fördelen med self report är att det är en tidsbesparande metod, till skillnad 

från intervju, eftersom svaren finns nedskrivna och transkribering redan är gjord. 

 

Angående våra frågeställningar funderar vi kring sättet att ställa dem, med en annan 

infallsvinkel ges förmodligen andra svar. Exempelvis sammanskriver vi orden delaktighet och 

inflytande när vi frågar hur förskollärarna tänker när de arbetar med delaktighet och inflytande. 

Sammanskrivning av orden kanske är en bidragande orsak till att orden sammanvävs i 

respondenternas svar. 

 

Studien omfattar tio förskollärares berättelser om vad barns delaktighet och inflytande kan 

innebära i deras dagliga arbete. Resultatet, vilket är entydigt, representerar fem förskolor. Fler 

representativa respondenter med större utbredning av förskolor ger ett mer tillförlitligt resultat 

(Thornberg & Fejes 2015, s. 262). Även om detta är en studie gjord på ett mindre antal 

respondenter vilket inte ger ett generellt resultat, kan studien ändå ge ett perspektiv på 

förskollärares uppfattning om sitt arbete med barns delaktighet och inflytande (Thornberg & 

Fejes 2015, ss. 270-273). I och med att det är en empirisk undersökning samt att analys och 

tolkning sker kan vi som Thurén (2007, s. 19) beskriver “aldrig vara helt säkra på att en empirisk 

sanning verkligen är sann”. 

  

Didaktiska konsekvenser 

Som tidigare nämnts ger vår studies resultat ett perspektiv på förskollärares resonemang om 

vad arbetet med delaktighet och inflytande innebär för barn i förskolan. Studiens resultat väcker 

tankar hos oss som blivande förskollärare och ger oss, och förhoppningsvis andra pedagoger, 

stöd i hur vi kan stärka barns demokratiska kompetens.  

 

Förskollärarna i studien visar på positiv inställning till arbetet med delaktighet och inflytande. 

Vi tolkar att deras arbete överlag sker med enkelhet, emellertid går det att utläsa några 

dilemman. Ett dilemma vi själva, och även förskollärarna i studien, erfar är hur begränsad 

ekonomi leder till för få resurser i form av tid, personal och materiel. Vi anser att brist på 

resurser till stor del inverkar på möjligheten att tillgodose barns rätt till delaktighet och 

inflytande. Ett annat dilemma är det målstyrda arbetet i kombination med barns delaktighet och 

inflytande. Förskollärare sätter ramarna och ska rikta barns lärande mot något, samtidigt som 

barnen skall få möjlighet att påverka på vilket sätt vägen till målet sker. Svårigheten vi tolkar 

är var gränsen går för förskollärares styrning kontra barnens möjlighet att påverka. Nästa 

dilemma handlar om individens rätt att bestämma i förhållande till övriga individer. Vilkens 

inflytande väger tyngst och hur är det möjligt att tillgodose alla barns rätt till delaktighet och 

inflytande. Ytterligare dilemma är förgivettagna normer. Exempelvis när kollegors inställning 

till barnens tankar påverkar arbetet med barns delaktighet och inflytande, kollegors svårighet 

att förändra arbetssätt samt när kollegor väljer den enkla vägen vilken är mest bekväm för 

pedagogen själv. I de fall verksamheten styrs av förgivettagna normer där pedagoger har svårt 

att lyssna in barnen och se dem som kompetenta individer, behöver vi som förskollärare ha 

modet att stå upp mot kollegor och argumentera för förändrat bemötande. Vi ser att det finns 

en komplexitet i demokratiarbetet på förskolan, vilket även beskrivs i inledningen av Hägglund, 
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Löfdahl Hultman och Thelander (2017, ss. 10-11) samt vikten av att konkretisera värdegrunden 

för att den inte skall bli ett innehållslöst begrepp (Orlenius 2006, ss. 75-77). Samsyn och ett 

gemensamt förhållningssätt samt att hålla dialogen om delaktighet och inflytande levande är 

viktiga delar för att möta och i någon mån underlätta beskrivna dilemman vilket framkom i 

föreliggande studies resultat.  

 

Lika viktigt som det är att lyfta demokratiarbetet i arbetslaget lika viktigt är det att synliggöra 

demokratiarbetet för barnen och göra dem medvetna om sina rättigheter. Skolverkets skrift 

Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder (2013, s. 62) 

understryker “Barn och elever behöver få tillvaron begripliggjord - små barn utifrån sin 

verksamhet och äldre barn från sin”. Förskollärarna i studien har intentionen att arbeta med 

delaktighet och inflytande under hela dagen, en aspekt som kom fram var att begreppen sällan 

användes i samtal med barnen. Vidare beskrivs att genom benämning av begreppen delaktighet 

och inflytande i dess rätta bemärkelse i vardagen, ökar det förståelsen i framtiden. Vår egen 

erfarenhet är att pedagoger i förskolan behöver bli bättre på att klargöra för barnen vilka 

rättigheter och därmed skyldigheter de har. Återigen vill vi lyfta ett klokt citat från vår studies 

resultat. 
 

Jag säger mig själv att det är viktigt att så ett frö hos barnen om deras rätt till inflytande och 

delaktighet. Att sedan veta om det gror eller ej är inte lika lätt att veta.  

(Camilla) 

 

I och med att förskollärares uppdrag med barns delaktighet och inflytande visar sig vara 

komplext, ska genomsyra hela verksamheten och bör hållas aktuellt ser vi att denna studie kan 

uppmärksamma och berika vilka delar som är väsentliga att beakta. 

 

Vidare forskning 

Föreliggande studie baseras på datainsamlingsmetoden self report där respondenterna själva 

skriver ner sin berättelse om sitt arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolan. Frågan 

vi ställer oss är hur resultatet skulle bli om empirin samlas in med observation och därmed 

möjlighet att vara på plats i verksamheten och/eller med intervjuer där följdfrågor kan ställas. 

En kombination av insamlingsmetoder kan ge en större bredd av och ett större djup i resultatet. 

Enligt Kihlström (2007, s. 231) ökar dessutom studiens validitet när studien grundas på olika 

insamlingsmetoder. Vi finner det intressant som vidare forskning, att med hjälp av andra 

redskap vid insamling av empirin, undersöka förskollärares dagliga arbete med barns 

delaktighet och inflytande. Ett annat intressant perspektiv vore att undersöka hur barn i 

förskolan själva upplever sin rätt till delaktighet och inflytande.
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BILAGA 1 

Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Borås högskola. Under vårterminen 2019 

läser vi vår sista termin där vi skall genomföra vårt examensarbete. Syftet med vår studie är 

att ta reda på förskollärares uppfattning om samt deras arbete med begreppen delaktighet och 

inflytande. 

 

Vår forskningsmetod i denna studie är self-report vilket innebär att du som respondent i lugn 

och ro svarar på våra frågor genom att skriva ner dina tankar i form av en berättelse. I och 

med att vi studenter inte är närvarande är det viktigt att du beskriver tydligt så inga 

missförstånd sker.  

 

I arbetet med vår studie tar vi hänsyn till god forskningsetik enligt följande viktiga principer. 

Informationskravet, vilket innebär att vi är tydliga till dig med vårt syfte med 

undersökningen.  

Samtyckeskravet, vilket innebär att vi är tydliga med att det är frivilligt att delta samt att du 

när som helst kan dra dig ur.  

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att det ej skall gå spåra vem/vilka som deltagit i 

studien. För att förhålla oss till konfidentialitetskravet kommer du som respondent tilldelas 

self-report i ett vitt kuvert. Skriv inget namn, lägg ditt svar i det vita kuvertet och slut igen. Vi 

kommer samla in alla svar och därefter öppna dem vid ett och samma tillfälle. 

Nyttjandekravet, vilket innebär att vi är tydliga med att den information vi tar del av aldrig 

används i något annat sammanhang än för föreliggande studie. 

Vi vill på förhand tacka för ditt engagemang. Om några oklarheter eller frågor dyker upp får 

du gärna kontakta oss per telefon eller mail. 

 

Med vänliga hälsningar Marita Löfgren och Pernilla Bengtsson 

Kontaktuppgifter: Marita Löfgren tel: ……………. mail: ……… 

Pernilla Bengtsson tel: ………….mail: ……… 



 

 

 

BILAGA 2 

Self-report 

I uppdraget som förskollärare ingår att arbeta med delaktighet och inflytande. Forskning visar 

att förskollärares förhållningssätt är av stor vikt i detta arbete. Även om barnen får möjlighet 

till delaktighet och inflytande finns en osäkerhet hos förskollärare eftersom arbetet är 

komplext. Bland annat tycker förskollärare det är svårt att konkretisera och beskriva 

begreppen i ord. Vi som blivande förskollärare känner igen oss i dessa svårigheter. I den här 

studien är vi därför intresserade av att fördjupa oss i förskollärares uppfattningar om arbetet 

vad gäller delaktighet och inflytande. 

 

Metod self-report innebär att du som respondent skriver ner dina tankar angående de 

frågeställningar vi har på ett tydligt beskrivande sätt. Det är just dina erfarenheter/tankar, 

hinder respektive möjligheter vi är intresserade av. Vi önskar att du begränsar din berättande 

text till ungefär tre datorskrivna blad alternativt fem handskrivna blad. Märk gärna dina svar 

med frågornas benämning. 

 

1. Vad innebär ordet delaktighet för dig? 

 

2. Vad innebär ordet inflytande för dig? 

 

Hur arbetar du med delaktighet och inflytande på din förskola?  

 

3. a) Beskriv hur du tänker när du arbetar med planerade aktiviteter när det gäller 

delaktighet och inflytande. Ge flera exempel på planerade aktiviteter du tänker på. 

  

b) Vilka hinder respektive möjligheter finner du i ditt arbete vad gäller delaktighet och 

inflytande i planerade aktiviteter? Ge exempel på dessa, samt hur du hanterar dem.  

 

c) Vad kan dessa hinder respektive möjligheter i så fall bero på? 

 

4. a) Beskriv hur du tänker kring delaktighet och inflytande när det gäller oplanerade 

situationer, till exempel situationer i tambur, måltider, fri lek och så vidare. Ge flera 

exempel på oplanerade aktiviteter du tänker på.  

 

b) Vilka hinder respektive möjligheter finns vad gäller delaktighet och inflytande i 

oplanerade situationer? Ge exempel på dessa, samt hur du hanterar dem.  

 

c) Vad kan dessa hinder respektive möjligheter i så fall bero på? 

 

5. a) Beskriv hur du arbetar för att barnen ska bli medvetna om sin delaktighet och sitt 

inflytande, ge exempel. 



 

 

 

 

b) Hur märker du att/om barnen blir medvetna om sin delaktighet och sitt inflytande, 

ge exempel. 

 

6. Vilken ålder har barnen som du arbetar med? 

 

Vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara frågorna innan den 18/3 då vi personligen 

kommer och hämtar svaren i bifogade vita kuvert tillförslutet av dig som respondent. 

 

Vänligen Marita och Pernilla 
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