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Abstract:
Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i
förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade
aktiviteter inomhus. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat sex olika
förskollärare i direkt anslutning till observationer som vi genomfört av planerade aktiviteter.
Med planerade aktiviteter avses de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett
tydligt didaktiskt mål. Det insamlade materialet har analyserats utifrån olika maktbegrepp som
hämtats från Michel Foucaults förståelse av makt. Vårt analytiska verktyg för bearbetning av
det insamlade materialet har tolkats utifrån Harry Shiers delaktighetsmodell som bygger på
Roger Harts “Ladder of participation”. Det är modeller som tillsammans med Paulo Freires
teorier pekats ut som användbara i arbetet med barns inflytande. Tidigare forskning lyfter att
barn enbart kan få fullt reellt inflytande i den fria leken. Samtidigt som det finns utrymme för
fri lek i förskolan är en stor del av barnens tid på förskolan planerad med aktiviteter som
förskolläraren och/eller arbetslaget leder. Vår studie visar att barn får inflytande i planerade
aktiviteter men att makt och normer kan begränsa barns inflytande då förskollärare har en
tendens att styra barn i en önskvärd riktning. Samtidigt finns det en vilja hos förskollärarna att
bidra till en verksamhet som låter barn, på både ett verbalt och icke-verbalt sätt, ta plats och
kunna påverka.

Nyckelord: Förskola, Förskollärare, Makt, Normer, Barns inflytande, Delaktighet

Abstract:

The aim of this study is to gain knowledge of how power and norms affect children's influence
in preschool. We have chosen to focus on how preschool teachers give children influence in
planned activities indoors. The study is based on a qualitative method in which we interviewed
six different preschool teachers right after the observations we did of the planned activities. In
this study planned activities mean those activities that preschool teachers plan and lead with a
clear didactic goal. The collected material has been analyzed on the basis of different power
concepts derived from Michel Foucault's understanding of power. Our analytical tool for
processing the collected material has been interpreted on the basis of Harry Shier's participation
model, which is based on Roger Hart's "Ladder of participation". Together with Paulo Freire's
theories these participation models are pointed out as useful in the work with children's
influence. Previous research suggests that children can only have full real influence in the free
play. While there is room for free play in the preschool, much of the children's time at preschool
is planned with activities that the preschool teacher and / or the work team leads. Our study
shows that children get influence in planned activities, but that power and norms can limit
children's influence when preschool teachers have a tendency to direct children in a desirable
direction. At the same time, there is a desire among preschool teachers to contribute to an
activity that allows children, in both a verbal and non-verbal manner, to take their place and be
able to influence.

Keywords: Preschool, Preschool teacher, Power, Norms, Children´s influence,
Participation
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Förord
Vi vill inleda detta examensarbete med att tacka alla förskollärare som deltagit i vår studie samt
de barn och vårdnadshavare som tillät oss att få observera förskollärares planerade aktiviteter
där barn deltog. Utan er hade inte denna studie kunnat genomföras.

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Sanna Bäcke. Du har varit ett stort stöd under hela
processen samt stärkt och utmanat oss i våra tankar och idéer.

Tack till våra familjer och vänner för stöd och uppmuntran, ett särskilt tack till Evelinn Björk
som illustrerat vår tolkning av Harry Shiers femstegsmodell. Slutligen vill vi tacka oss själva
som genomfört och författat denna studie. Vi har samarbetat väl under hela processen och stöttat
varandra när det känts tufft. Äntligen har vi rott i land.

Amelie Lönegren och Angelica Stoor

7

Inledning
I dagens svenska skoldebatt med sjunkande Pisa-resultat och barn och ungdomar som inte orkar
gå till skolan riktar politiker fokus mot tämjande åtgärder; tidigare betyg, tydliga ordningsregler
och mer kännbara konsekvenser för den individ som inte rättar sig i ledet (Dagens Nyheter,
2018). Pedagoger1 kritiseras för att ha ett alltför tillåtande och mjukt förhållningssätt som leder
till att barn tar sig alltför stora friheter och gör revolt mot vad de uppfattar som vuxennormer
(Dolk, 2013, s. 195). Oron kring att barn gör motstånd mot vuxennormer bottnar i en barnsyn
från förrförra sekelskiftet där barn ansågs vara odisciplinerade individer som behöver tydliga
ramar, en barnsyn som till stor del lever kvar än idag där barn måste disciplineras och begränsas.
I förskolan däremot ges barn reellt inflytande i en högre utsträckning, något som förskollärare
menar bidrar till en bättre verksamhet för både personal, barn och vårdnadshavare (Bengts,
2013).

Att ha inflytande och möjlighet att påverka är en grundläggande rättighet i ett

demokratiskt samhälle som även barn har rätt till trots att de saknar formell makt (Fagerstrand,
Ericson, & Kjellander, 2014, s. 7, 17). Barn saknar rösträtt och lever i beroendeställning till
vuxna men ur ett historiskt perspektiv är relationen mellan barn och vuxna påtagligt
demokratisk idag (Fagerstrand, Ericson, & Kjellander, 2014, s. 7). När barn får vara med och
bestämma och påverka sitt eget liv får barnet en starkare självkänsla som leder till att barnet
vågar tro på sig själv och sin egen förmåga (Davidsson, 2018, s. 66). I förskolan är det
förskollärarens uppgift att möjliggöra barns inflytande, både gällande arbetssätt och vad som
ska ingå i verksamheten (Skolverket, 2016 s. 12). Makt och normer kan begränsa barns
inflytande då vuxna har en tendens att styra barn i den riktning de själva önskar (Dolk, 2013, s.
109). Det krävs därför en medvetenhet hos förskolläraren om makt som förskolläraren utövar,
på vilket sätt makt synliggörs i verksamheten och hur förskolläraren kan avvara sin del av makt
till förmån för barns inflytande (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67). En del hävdar att barns
fria lek är det enda forumet där barn egentligen har helt och fullt reellt inflytande medan andra
menar att barn får inflytande även under planerade aktiviteter (Olofsson, 2010, s. 10, 15;
Westlund, 2011, s. 121). Samtidigt som det finns utrymme för fri lek i förskolan är en stor del
av barnens tid på förskolan planerad med aktiviteter som förskolläraren och/eller arbetslaget
leder. Vi vill därför undersöka om barn ges möjlighet till inflytande i planerade aktiviteter. Med
planerade aktiviteter menar vi de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett tydligt
didaktiskt mål.

Pedagoger är ett samlingsbegrepp för personer som arbetar inom förskolan, exempelvis förskollärare och
barnskötare.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att få kunskap om hur makt och normer på förskolan påverkar
barns inflytande i planerade aktiviteter inomhus. Genom de frågeställningar vi har tagit fram
vill vi belysa hur förskollärare ger barn möjlighet till inflytande i planerade aktiviteter utifrån
några utvalda maktbegrepp ur ett maktperspektiv.

1. Hur ger förskollärare barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus i förskolan?
2. Hur bemöter förskollärare barns verbala samt icke-verbala yttranden i planerade
aktiviteter inomhus?
3. Hur påverkas barns inflytande av makt och normer på förskolan?
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Bakgrund
I detta kapitel presenteras en kort historisk tillbakablick gällande barns inflytande. Kapitlet
redogör även vad aktuella styrdokument framhåller gällande barns inflytande i förskolan. Vi
har valt att lyfta Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter samt den nya läroplanen
för förskolan som träder i kraft i juli 2019. Detta för att i den nya läroplanen tydliggörs det att
förskolan ska återge de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets
rättigheter (Unicef; Skolverket, 2018, s. 5). I våra observationer och intervjuer har vi däremot
utgått från nuvarande läroplan, Lpfö 98/16, eftersom det är vad förskollärare arbetar utifrån
idag. I slutet av bakgrundsdelen redogör vi för de teoretiska begrepp inom ett maktperspektiv
som vår analys utgår från.

Förändrad barnsyn genom århundraden
Barnsynen, det synsätt som vuxna har på barn, har förändrats stort bara de senaste decennierna
men framförallt har det skett en stor utveckling sedan mitten av 1800-talet. Under 1800-talets
mitt var det flera teorier som pekade ut olika stadier som barn går genom, från att vara
okontrollerbara vildar till att så småningom växa upp och bli civiliserade människor (Dolk,
2013, s. 195). Inom barnpsykologin har forskare som exempelvis Jean Piaget (1896-1980), Lev
Vygotskij (1896-1934) och Jerome Bruner (1915-2016) varit förespråkare för ett synsätt där
barn ses som aktiva subjekt. Enligt dessa teoretiker söker barn aktivt efter kunskap istället för
att passivt ta emot den (Davidsson, 2018, s. 30). Det var bland andra Maria Montessori (18701952) och Loris Malaguzzi (1920-1994) som arbetade med att lyfta fram barns rättigheter och
möjliggöra för barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Psykologen och filosofen
John Dewey (1859-1952) menade att utbildning är något som sker socialt och hävdade att ett
demokratiskt samhälle behöver både vuxnas och barns inflytande för att fungera optimalt
(Dewey, 1999, s. 13-15, 80-82). Trots att barnsynen förefaller demokratisk idag så har de
historiska sätten att se på barn bidragit till en ojämn maktrelation mellan vuxna och barn
(Fagerstrand, Ericson, & Kjellander, 2014, s. 23). För att uppnå en mer jämlik balans i relationer
mellan vuxna och barn måste vuxna våga utmana den vuxennorm som utvecklats genom
historien där vuxna har sista ordet i alla beslut, även i de beslut som berör barn. Vuxna
ifrågasätter ofta om det är möjligt att ge barn inflytande och samtidigt sätta gränser. När vuxna
ser barn som aktiva subjekt och avvarar en del av sin makt till förmån för barns inflytande
samtidigt som de fullt ut tar sitt ansvar för barnets bästa så bidrar det till att barn ges reellt
inflytande (Fagerstrand, Ericson, & Kjellander, 2014, s. 23).
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Förskolan som demokratisk arena
Sverige blev först i världen med att förbjuda barnaga, en lag som hånades av omvärlden när
den skrevs in i föräldrabalken 1979 (www.sverigesradio.se, 2015). Sverige kan därför ses som
ett land som tagit barns rättigheter på allvar men paradoxalt nog blir FN:s barnkonvention lag i
Sverige först 2020 (Davidsson, 2018, s. 15, 33). Detta har sin grund i att barnkonventionen,
som Sverige ratificerade 1990, haft en förhållandevis låg status och inte fått tillräckligt
genomslag i praktiken vilket regeringen nu vill ändra på (Brodin & Renblad, 2015, s. 124;
Davidsson, 2018, s. 33). Det framställs tydligt i den nya reviderade läroplanen som träder i kraft
i juli 2019 att förskolan ska återspegla de värden och rättigheter som uppmärksammas i FN:s
konvention om barnets rättigheter (Skolverket, 2018, s. 5). Utbildningen i förskolan ska ha som
utgångspunkt att alltid se till barnets bästa och barn har rätt till delaktighet och inflytande samt
rätt att få vetskap om sina rättigheter. Artikel 12 i FN:s barnkonvention kräver att vuxna vidgar
sitt synsätt än mer vad gäller barns kompetenser och vad barn har rätt att ha inflytande över
(Davidsson, 2018, s. 64):
“Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”
(Barnkonventionen)

I barnkonventionen framgår det att barn har erfarenheter och kunskaper som är av värde och
behöver respekteras och höras (Davidsson, 2018, s. 40). Barn kommer till förskolan med dessa
olika kunskaper och erfarenheter och förskolan behöver se varje barn för att de ska kunna
utvecklas på bästa sätt (Skolverket, 2016, s. 6). Det är förskollärarens ansvar att utforma
verksamheten på det sätt som möjliggör barns inflytande (Skolverket, 2016, s. 12). Brodin och
Renblad menar att det kan vara svårt att låta varje barn få inflytande i verksamheten samtidigt
eftersom det också handlar om att det ska fungera för en hel barngrupp (2015, s. 41). I förskolan
är det arbetslagets ansvar att möjliggöra att barn vill ta ansvar och att de utvecklar sina egna
förmågor. Det är även arbetslaget som ska se till att alla barn i förskolan respekteras och får
uttrycka sina egna åsikter samt att deras åsikter får ta plats i förskolans verksamhet.
Verksamheten ska utformas efter de intressen och behov som barn har (Skolverket, 2016, s.
12). Demokratiförståelsen i en förskolekontext handlar om att barn inte enbart får vara med och
fatta beslut och påverka beslut i något som redan är planerat och färdigt, utan också att de
normer som utgör grunden för planerade aktiviteter är öppna för omförhandling (Dolk, 2013, s.
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179). Demokrati är inte ett begrepp som handlar om att få göra allt det individen själv vill göra
utan snarare att alla individer har rätt till sina egna tankar och åsikter (Åberg & Lenz Taguchi,
2005, s. 65). Det är viktigt att barn får möjlighet att känna att de är en del av en grupp och att
de har ett värde som individ i ett gruppsammanhang (Skolverket, 2016, s. 5).

Två olika teoretiker med likheter – Foucault och Freire
Det är i huvudsak Förenta Nationerna, FN, som har utvecklat de mänskliga rättigheter som vi
känner till idag. Dessa rättigheter växte fram efter andra världskriget genom ett internationellt
samarbete men går även att finna spår av långt tillbaka i historien (Davidsson, 2018, s. 27).
Efter en turbulent tid i Europa och resten av världen började samhällen återigen stabiliseras.
För att förstå vår studie behöver vi därför ta avstamp i några av 1900-talets intellektuella tänkare
som vi menar har en del gemensamt. En anledning till att vi väljer att presentera två olika
teoretiker är för att båda berör maktperspektiv. En ytterligare anledning är för att vi vill ha en
så mångfacetterad botten som möjligt för att försöka förstå hur makt och normer på förskolan
kan påverka förskollärare till att ge, eller inte ge, barn reellt inflytande i planerade aktiviteter.
Samhällsteoretikern och filosofen Michel Foucault (1926-1984) föddes i en välbärgad familj i
residensstaden Poitiers i västra Frankrike (Foucault, 2017, s. 10; Nilsson, 2008, s. 17). Foucaults
revolutionerande analyser av makt, förtryck och utanförskap har bidragit till en förståelse av
makt som något som existerar i alla sociala sammanhang. Han tog examen i filosofi 1948 och
fortsatte sina studier inom psykologi (Foucault, 2017, s. 10). Foucault blev en framstående
forskare och har bland annat skrivit flera uppmärksammade böcker. Det som är genomgående
i flera av Foucaults böcker är sammankopplingen mellan makt och kunskap (Foucault, 2017, s.
11). Foucaults uppfattning var att alla har makt och samtidigt är bundna till makt som främst
verkar genom normer snarare än lagar och regler (Börjesson & Rehn, 2009, s. 44-45). Foucault
betonade att makt och vetande samspelar med varandra men att detta samband inte bör
analyseras utifrån ett kunskapssubjekt utan snarare betrakta individen som subjekt och hur
denna relation mellan makt och kunskap utgör hinder eller möjligheter för individen (2017, s.
57 ).
En annan intellektuell tänkare som föddes ungefär samtidigt som Foucault, år 1921 i kuststaden
Recife i Brasilien, var pedagogen Paulo Freire. Han brukar i folkmun kallas för “de fattigas
pedagog” och är främst känd för sin bok “Pedagogik för förtryckta” (Andersson, 2001, s. 8994). Han kom från en familj med god ekonomi men som så många andra familjer senare
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drabbades av de ekonomiska kriserna som avlöpte efter varandra i slutet av 1920-talet.
Fattigdom med hunger och förtryck blev Freires vardag. Dessa erfarenheter fick honom att
vidareutbilda sig till pedagog (Andersson, 2001, s. 89). Freire var starkt kritisk till traditionell
undervisning där lärare överför förutbestämd kunskap som makthavare beslutat vara viktig till
elever (Andersson, 2001, s. 90). Han ansåg att det var ett slags förtryck och förespråkade istället
att undervisningen skulle vara kritisk, frigörande och problemformulerande där lärare och
elever tillsammans undersöker verkligheten och lär sig av varandra genom dialog (Dolk, 2013,
s. 20-21). Freire menade att undervisning behöver få elever att vara aktiva och att det ska handla
om det som är relevant för eleverna. Detta synsätt utgör även en central del i förskolans läroplan
där verksamheten ska utgå från barnens intressen och tidigare erfarenheter (Dolk, 2013, s. 2122; Skolverket, 2016, s. 12).

Foucault och Freire relaterat till studiens syfte
Det finns en tydlig koppling mellan Foucault och Freire enligt vår mening. Båda föddes och
levde i samma tidsanda och var vänsterinfluerade på den politiska skalan. Både Freire och
Foucault upplevde ett utanförskap där Freire som fattig förtrycktes av det brasilianska
rättssystemet som gynnade de rika och där Foucault som homosexuell inte kände sig socialt
accepterad i 1940- och 1950-talens Frankrike (Pedagogiska magasinet, 2013). Båda förde en
kamp för de som saknar en röst att kunna göra sin vilja hörd vilket vi menar har kopplingar till
både klass, kön, etnicitet och sexualitet och kan även appliceras på vår studie om barn i
förskolan. Foucault betonade att makt och kunskap hör ihop eftersom det är omöjligt att utöva
makt utan kunskap och att det är främst relationerna mellan makt och kunskap som är i fokus
(Nilsson, 2008, s. 84-85). Freires syn på makt och kunskap kan också ses som relationellt då
lärares värderingar, medvetet eller omedvetet, förmedlas i all undervisning genom att barnet
blir ett objekt som ska ta emot kunskap (Andersson, 2001, s. 90-91). Det tar även Dolk (2013,
s. 113) upp i sin avhandling och menar på att vuxna ofta görs till subjekt medan barn görs till
objekt som ska styras till bättre värderingar genom ”överföringsnormer” från de vuxna.
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Teoretisk utgångspunkt
Vår studie startade med ett intresse för maktrelationer mellan barn och vuxna i förskolan samt
hur makt och normer påverkar dessa relationer. Vuxna styr ofta barn i den riktning de själva
önskar och denna styrning kan se ut på olika sätt, exempelvis genom uppmuntran, tillsägelser
eller manipulation (Dolk, 2013, s. 109). Michel Foucaults syn på makt kan beskrivas som en
slags diskussion om hur subjektet (du, vi, jag, alla) blir definierad som en aktör i ett enda stort
politiskt spel av olika makttekniker. Makten både förtrycker och begränsar men öppnar också
upp och möjliggör (Börjesson & Rehn, 2009, s. 51). Freires tankar ligger till grund för vår
förståelse av inflytande eftersom vårt valda analytiska verktyg är en utvecklad modell som
bygger på en del av Freires teorier (Davidsson, 2018, s. 70). Dialog mellan barn och vuxna är
framträdande i hans teorier (Dolk, 2013, s. 20-21). Enligt Freire innebär dialog mellan barn och
vuxna att båda ses som aktiva subjekt där båda kan lära sig något av varandra (1972, s. 92;
Dolk, 2013, s. 21). Istället för att vuxna överför förutbestämd kunskap till barn kan förskollärare
istället genom dialog lära sig nya sätt att kommunicera med barn och få större insikt i hur barn
tänker (Dolk, 2013, s. 21).
För att förstå maktrelationer mellan barn och vuxna har vi valt att utgå från några begrepp
utifrån ett maktperspektiv med ursprung från Michel Foucault. Hans teorier brukar räknas inom
det poststrukturalistiska fältet (Dolk, 2013, s. 26-27). En poststrukturalistisk syn på världen
innebär att det inte finns en given universell sanning. Istället kan vi förstå vår omvärld på olika
sätt genom mänskliga uttryck som språk (Lenz Taguchi, 2014, s. 50). Människor är subjekt som
i samspel med sin omgivning skapas och har därmed olika identiteter och egenskaper som lyfts
fram beroende på kontext. Denna process där människor som subjekt förändras pågår ständigt
och det finns därför inget givet subjekt och subjektet blir därmed aldrig en färdig produkt (Lenz
Taguchi, 2014, s. 53-58).
Foucault hävdar att makt inte uteslutande handlar om något som förtrycker och verkar i form
av förbud utan snarare om att skapa sanningar och inspirera andra människor till handlingar
eller till att ändra känslor, attityder och synsätt. Makt handlar därför i första hand inte om att
straffa den som gör fel utan snarare om att förebygga att fel görs, genom att människor på eget
bevåg börjar göra det som anses vara rätt (Dolk, 2013, s. 26). Normer är därför tydligt kopplade
till makt och genom att människor börjar göra det som anses vara rätt i ett sammanhang så kan
det enkelt beskrivas som att makten verkar främst genom normer och normalisering snarare än
lagar och regler (Dolk, 2013, s. 26).
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De teoretiska begrepp som vi valt att lägga fokus på i vår studie är makt, normer, motstånd och
disciplinering vilka enligt Dolk kommer fram i olika typer av relationella sammanhang (2013,
s. 25). Vi kan därför utgå från att de fenomen vi studerar är relationella. Centrala begrepp för
vår studie är inflytande och delaktighet vilka förklaras mer ingående nedan.

Teoretiska begrepp
Makt
Makt kan utifrån poststrukturalism inte beskrivas utifrån en specifik teori utan behöver studeras
i det sammanhang den uppstår i (Börjesson & Rehn, 2009, s. 37). Centralt för en
poststrukturalistisk syn på makt är att det handlar om att få ett språkligt övertag. I en
förskolekontext handlar det inte om tvång utan snarare att förskolläraren som vuxen individ har
ett språkligt övertag för vad som sägs och hur det sägs för att nå önskad effekt bland barnen
(Börjesson & Rehn, 2009, s. 37). En sådan språklig position är starkt påverkad av Michel
Foucault som talar om att maktens diskurser kan vara olika språkspel som nyttjas av dess olika
användare, i detta avseende förskollärare eller barn. Barn har i många fall en begränsad form
av makt av den anledning att vuxna inte anser att de idéer och åsikter som barn uttrycker har
samma värde som vuxnas (Brodin & Renblad, 2015, s. 125). I en förskolekontext har
förskollärare alltid slutgiltig makt då det är de som sätter ramarna för verksamheten och på så
sätt kan även fri lek anses vara i alla fall delvis styrd (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67).

Normer
Normer är oskrivna regler och idéer som finns för att bli accepterad som individ inom en viss
grupp eller i ett speciellt sammanhang (Davidsson, 2018, s 56). Normer blir som allmänna
direktiv till hur vi bör förhålla oss till varandra och utgör riktlinjer för våra handlingar (Dolk,
2013, s. 28). I en förskolekontext kan det handla om att dialoger byggs upp och skapas utifrån
rådande normer och personalens sätt att tala där lärares tolkningar av läroplanens formuleringar
kan bli att genomsyra verksamheten och det sociala samspelet mellan barn och vuxna
(Bartholdsson & Hultin, 2015, s. 135). Normer kan vara av både positiv och negativ karaktär
eftersom de vid vissa tillfällen kan vara exkluderande men i andra fall stå för gemensamma
spelregler som gör att samspelet i en grupp fungerar (Davidsson, 2018, s. 56). Samtidigt som
många önskar en genuin frihet så är de också rädda för den och föredrar därför att leva i flock,
att följa normen för att få vara en fortsatt del av gruppen (Freire, 1972, s. 43).
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Motstånd
Traditionellt sett har motstånd betraktats som starka protester såsom revolution, demonstration
och strejk men Foucault menar att i varje maktrelation finns alltid motstånd (Dolk, 2013, s. 3334). I en förskolekontext kan motstånd beskrivas som barns protester till att delta i en planerad
aktivitet genom att de skojar, skriker, vägrar eller gråter men också genom att vara tysta och
inte svara på förskollärarens frågor (Dolk, 2013, s. 181). Barn kan helt enkelt sätta sig på tvären
och ifrågasätta den planerade aktiviteten vilket Rehn och Börjesson beskriver som ett slags
motstånd till makt (Börjesson & Rehn, 2009, s 25). Barn kan välja att frigöra sig från aktiviteter
genom att de tar ett beslut själva om att inte vilja delta (Freire, 1972, s. 101). Barn gör således
motstånd mot situationer som de upplever begränsar dem och får därmed en viss form av
inflytande (Freire, 1972, s. 101).

Disciplinering
Foucault beskriver disciplinering som en process där människors beteenden mäts och
kategoriseras utefter en slags rangordning där människor förväntas bete sig på olika sätt i olika
sammanhang, exempelvis inte springa inomhus på förskolan och sitta still på stolen vid
matbordet så att barnet inte ramlar omkull och slår sig (Börjesson & Rehn, 2009, s. 46).
Disciplinering kan inte kopplas till en enskild individ som bestämmer hur andra människor ska
agera utan disciplinering skapas av normer på olika platser i olika sammanhang. För att utöva
disciplin krävs övervakning. Genom att skapa en plats som möjliggör att alla barn som befinner
sig på en och samma plats blir synliga för förskolläraren, till exempel den klassiska
samlingsmattan på golvet där barnen sitter i en halvcirkel eller cirkel med förskolläraren i
mitten, får förskolläraren en god överblick och övervakningen blir effektiv (Foucault, 2017, s.
222-223). I ett förskolesammanhang kan disciplinering förstås som i enlighet med panoptismen,
det vill säga disciplin som en form av mekanism där syftet är att göra individer medvetna om
att de när som helst kan vara övervakade och att de genom denna insikt blir självdisciplinerade
(Foucault, 2017, s. 263). Det kan rent konkret betyda att barn kan få svårt att bryta mot
vuxennormer då de alltid känner sig övervakade av förskolläraren och/eller andra vuxna. Barn
väljer då hellre att rätta sig i ledet eftersom den som motsätter sig behöver kämpa mycket mer
och ses också som ett problem i andras ögon (Dolk, 2013, s. 27).
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Centrala begrepp
Inflytande
Inflytande är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Ofta kopplas det samman med delaktighet
vilket förklaras mer ingående längre ner i texten. Delaktighet och inflytande kan förstås olika
beroende på vem det är som tolkar begreppet (Davidsson, 2018, s. 65). Arnér menar att
inflytande handlar om att barn ska ha möjlighet att påverka sin egen situation (2009, s. 14). I
läroplanen för förskolan står det barn ska få inflytande över både arbetssätt och innehåll i
verksamheten samt att deras yttranden ska respekteras (Skolverket, 2016, s. 12). Enligt Arnér
betyder det att förskollärare behöver göra det möjligt att barns röster hörs då det är dem som
har makt att antingen lyfta fram eller dämpa barnens idéer och åsikter (2009, s. 14). Barns
inflytande kan också ses som de egna initiativ barnen tar och arbetet med inflytande i förskolan
kan innebära att förskollärare är medvetna om varför de säger ja eller nej, det vill säga om de
möjliggör eller hindrar barn att komma med egna förslag (Arnér, 2009, s. 50-51).

Delaktighet
Trots att vi skiljer på begreppen delaktighet och inflytande i vår studie, där vi främst riktat
fokus mot inflytande, så är delaktighet en viktig förutsättning för att barn ska få inflytande
och kunna påverka ett beslut (Fagerstrand, Ericson, & Kjellander, 2014, s. 9). Delaktighet kan
tolkas som att barnet har haft möjlighet att delta i beslutsfattandeprocesser från början till slut
men att barnet är delaktig säger egentligen inget om barnet fått reellt inflytande under
processens gång. Enligt Arnérs uppfattning handlar delaktighet om att få delta i något som
redan är planerat och färdigt (2009, s. 14).
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Tidigare forskning
I detta kapitel redovisas sökningar av relevant forskning inom ämnet barns inflytande följt av
en presentation av aktuell forskning som legat till grund för vår studie. Forskningen består av
avhandlingar och vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga på internet. Databaser som
använts i sökandet av forskning har varit Diva, Summon, Libris och Avhandlingar.se. Sökorden
har varit ”barns inflytande”, ”makt”, ”inflytande” “förskola” samt ”delaktighet”. I sökandet
efter relevant forskning har vi även utgått från referenslistor i tryckta avhandlingar samt
avhandlingar och examensarbeten som är tillgängliga på internet. Avgränsningar har gjorts till
avhandlingar samt vetenskapliga artiklar där ingen avhandling är äldre än tio år. Vi har också
valt att lyfta fram Davidsson i tidigare forskning eftersom hennes erfarenheter av arbete med
barns rättigheter har relevans för vår studie (2018). I detta avsnitt förekommer ordet pedagoger
vid ett flertal tillfällen då forskarna själva benämner personal som arbetar inom skola och
förskola som pedagoger.

Barns inflytande
Barn bör ses som likvärdiga medborgare precis som vuxna och därför är det angeläget att även
små barn blir respekterade och ses som aktiva subjekt. Davidsson menar att vuxna behöver
förstå att barn kan, vill och behöver ha inflytande över sitt eget liv, oavsett ålder (2018, s. 65).
Ofta pratar vuxna om barnets ålder eller mognad i det avseendet att det spelar roll om barnen
ska ges inflytande eller inte. Det argumenteras att barn inte har den förståelse eller kunskap som
behövs för att kunna fatta ett beslut. Det är vuxna som har ansvar för att låta barn få det
inflytande som passar barnet och arbeta för att barns upplevelse av inflytande blir en positiv
sådan. Detta menar Davidsson stärker barns självkänsla och tron på sig själva (2018, s. 66). Det
är när teorin blir praktik som barns rättigheter får sitt värde (Davidsson, 2018, s. 43). Barns
rättigheter förverkligas genom pedagogiken och utifrån den pedagogiska kontexten och
utbildning inom området behöver därför ha sin utgångspunkt i barns erfarenheter (Davidsson,
2018, s. 45). För att barn ska kunna få kunskap om sina rättigheter behöver detta ske med hjälp
av olika övningar som barnet har möjlighet att vara med och påverka. Det handlar om lekar och
upplevelser som involverar både kropp och sinne (Davidsson, 2018, s. 45).
Thörner har i sin intervju- och observationsstudie av vardagssituationer i förskolan kommit
fram till en slutsats där förskollärare upplever svårigheter att veta vilket intresse som ska få ta
plats (2017, s. 177). En del barn är mer verbala än andra och risken finns då att de tar mer plats
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och att deras intressen prioriteras. Det är därför viktigt att förskollärare observerar även det
icke-verbala för att förstå vad barnen är intresserade av (Thörner, 2017, s. 69). Något som kan
avskräcka förskollärare från att möjliggöra barns inflytande är oron över att alla barn vill
bestämma samtidigt vilket kommer störa de rutiner som behöver finnas i en barngrupp (Arnér,
2009, s. 63-66). Arnér upptäckte dock i sitt utvecklingsarbete att barnen tillät olikheter då det
fanns en förståelse hos barnen att allt inte var lika för alla (2009, s. 65-66) I ett av hennes
exempel lät en förskollärare ett av barnen äta fil till lunch istället för den mat som serverades
från köket. Det fanns en oro över att alla barn skulle be om fil men resterande åt den mat som
serverades och ingen påpekade att ett av barnen fick annan mat (Arnér, 2009, s. 63-66). Detta
kan ses som ett exempel där förskolläraren är beredd att avvara en del av sin makt för att låta
barns inflytande ta plats. Det visar även på hur barn kan få en positiv upplevelse av hur det är
att ha inflytande över sitt eget liv, vilket Davidsson menar är viktigt för att kunna stärka tron på
sin egen förmåga (2018, s. 66). När barn upptäcker att det är möjligt att påverka sin situation
ökar de sin delaktighet och sitt eget inflytande (Hamerslag, 2013, s. 128).
I Thörners avhandling antyder pedagoger att barn har rätt till att vara med i beslut som rör vad
barnen exempelvis ska lära sig på förskolan (2017, s. 172). Davidsson förklarar barns inflytande
som att vara med och påverka verksamheten och det som rör dem (2018, s. 65). Förskollärare
behöver därför visa barn lyhördhet och respekt för både verbala och icke-verbala handlingar.
Det kan gälla observationer av barns handlingar eller att ta sig tid och skapa möjligheter för
barn att uttrycka sina åsikter. Samtidigt som inflytande ingår i ett av strävansmålen i läroplanen
för förskolan finns det flera mål som förskollärare behöver utgå från i verksamheten. Det
betyder att förskollärare inte bara kan utgå från barnens intressen i sin planering utan de behöver
även ha övriga mål i åtanke för att kunna arbeta utifrån det uppdrag som de faktiskt har
(Thörner, 2017, s. 187). Barn som ges möjlighet till reellt inflytande i sin vardag får en ökad
självkänsla, deras empati och ansvarstagande ökar och barnen får samtidigt en grund i hur det
är att vara aktiv i ett demokratiskt samhälle (Davidsson, 2018, s. 66).

Makt och normer
Förskollärare har ett ansvar om att vara medvetna om den makt de utövar och behöver vara
villiga att ge en del av denna makt till barnen så att det finns möjlighet till inflytande
(Davidsson, 2018, s. 58). Brodin och Renblad menar att den makt barn har är begränsad då
deras åsikter och idéer inte väntas vara av samma värde som de vuxnas, vilket försvårar arbetet
med inflytande i förskolan (2015, s. 125). Rantala har gjort en observationsstudie av pedagogers
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verbala yttranden (Rantala, 2016, ss. 41-48). I resultatet framkommer det att förskollärares
vägledande kommunikation kan ses som en form av disciplinering då barnen styrs mot att lyda
de vuxna (2016, s. 145). Barnen vägleds också mot att vara självreglerande både vad gäller att
behärska sina känslor och sitt eget agerande (Rantala, 2016, s. 145). Eftersom makt förekommer
i relationer mellan människor påverkar även barnens agerande hur förskollärare väljer att agera.
Fortfarande är det dock förskollärare som har ett språkligt övertag gentemot barnen att styra
och vidmakthålla kommunikationer. Förskollärare har också makt att avbryta kommunikation
med barnen om de anser detta vara nödvändigt (Rantala, 2016, s. 64). När barnens åsikter och
idéer ligger i linje med förskollärares planerade aktiviteter får dessa barn sin vilja igenom i
större utsträckning än de barn som inte följer normen (Rantala, 2016, s. 81).
I förskolan finns olika normer, exempelvis att barn får använda tuschpennor eller sax först vid
en viss ålder. Utifrån erfarenheter av arbete inom förskolan upplever vi att barnen oftast
måste klippa utefter linjerna istället för att de får prova sig fram och klippa som de själva vill.
Det finns en poäng med att klippa längs linjerna och det är något som barn behöver lära sig
men måste alla göra likadant i alla situationer? Att bli tvingad till en viss aktivitet när ett barn
hellre vill göra något annat kan leda till att barn får dåliga associationer till aktiviteten istället
för att se den som intressant och rolig (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 67). Här har
förskollärare makt i hur de lägger fram en aktivitet så att den blir lärorik och spännande för
barnen (Arnér, 2009, s. 22). Dolk menar att barn är medvetna om de regler som finns vilket
också gör det möjligt för dem att göra motstånd mot det som kan uppfattas som vuxennormer
(2013, s. 193-194). Det finns många normer som människor lever efter och förskolans värld är
inget undantag. Här ska barnen fostras och utvecklas utifrån specifika mål till att bli
demokratiska medborgare men barnen lär sig också vissa normer som förskollärare utvecklat
för att arbetet och samvaron ska fungera i den egna barngruppen (Skolverket, 2016, s. 12).
Den makt som förskollärare har yttrar sig också i vad de säger ja och nej till i fråga om barns
initiativ och idéer. Ett ja öppnar upp för barns förslag och ger dem inflytande som kan leda till
att leken utvecklas och drar med sig fler barn som blir intresserade (Arnér, 2009, s. 47-48).
Arnér tar upp ett exempel där barnen blir förvånade när de får ett ja på sin fråga och de frågar
då om samma fråga ett flertal gånger för att försäkra sig om att de fått ett godkännande (2009,
s. 47-48). Barnen var inte vana vid att få vara med och ta beslut på förskolan. Ett annat
exempel som Arnér tar upp är när en barngrupp ska på utflykt till skogen (2009, s. 52). I
denna situation har förskollärarna makt att säga ja eller nej till vad barnen får ta med sig i sina
ryggsäckar. De har alltså på förhand bestämt vad barnen orkar och inte orkar bära under en
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utflykt. Det förskollärarna upptäcker är att det som anses som tungt att bära kan variera
beroende på vad som känns viktigt för barnen att ta med. Att säga nej i en sådan situation kan
leda till att utflykten känns omotiverad medan ett ja kan göra utflykten spännande (Arnér,
2009, s. 52-53).

Barnperspektiv och barns perspektiv
Barnperspektiv och barns perspektiv är mångfacetterade begrepp som skiljer sig från varandra
(Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 49). Begreppen handlar både om i vilket
sammanhang de ingår i och vem det är som tolkar dem. Detta är något som även Davidsson
(2018, s. 117) tar upp när hon beskriver att barns perspektiv är barnens syn på olika
situationer där vuxna behöver vara lyhörda, inkännande och komma med frågor till barnen för
att förstå deras perspektiv. Förskollärare behöver också förstå var barn har sitt fokus och vilka
händelser som får deras uppmärksamhet (Arnér, 2009, s. 30). Barnperspektivet kan se olika ut
beroende på vilka erfarenheter och kunskaper som de vuxna har (Davidsson, 2018, s. 117).
Detta gäller även barn som kommer till förskolan med olika erfarenheter i bagaget, vilket
stämmer överens med Arnérs syn på barns perspektiv (2009, s. 29) som menar att barn växer
upp på olika sätt vilket ger dem olika uppfattningar och upplevelser. Det blir svårt för vuxna
att se barns perspektiv om de inte förstår den maktfördelning som finns mellan vuxna och
barn (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 50). När vuxna låter barnens röster höras så
kan det tolkas som barns perspektiv snarare än att låta vuxna få föra resonemang om barn
vilket blir ett barnperspektiv.
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Metod
I detta avsnitt redogörs val av teori som redskap för bearbetning samt undersökningsmetod som
följs av en presentation av förskolor samt deltagare i studien. Alla namn på förskolor och
deltagare i studien är fingerade för att inte kunna identifieras. Efter presentation av urval av
verksamheter och förskollärare följer ett stycke om genomförande samt databearbetning som
avslutas med forskningsetiska aspekter som tagits i beaktande.

Teori som redskap för bearbetning - Harry Shiers modell
Genom den tidigare introduktionen i teoretiska utgångspunkter kring makt och normer kommer
vi nu in på Harry Shiers fem nivåer för barns delaktighet (Shier, 2001, s. 4). Det är en utvecklad
modell som främst bygger på Roger Harts “Ladder of participation” som tillsammans med
Paulo Freires teorier pekats ut som användbara i arbetet med barns inflytande eftersom de
synliggör barns inflytande på ett konkret sätt (Davidsson, 2018, s. 70). Därför har vi i vår studie
valt att fokusera på Shiers modell som är utvecklad utifrån Harts “stege” för att kunna identifiera
barns inflytande i förskolan (Davidsson, 2018, s. 69). Dialog mellan barn och vuxna är
framträdande i Freires teorier (Dolk, 2013, s. 20-21). Dialog kan därför i en förskolekontext
handla om att barn och förskollärare möts i ett ömsesidigt och respektfullt samspel (Freire,
1972, s. 93). När vuxna ger barn inflytande genom att lyssna till deras åsikter och tankar skapas
därför en tillitsfull relation (Freire, 1972, s. 93).
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Vår tolkning av Harry Shiers femstegsmodell som illustrerats av Evelinn Björk, Högskolan Dalarna.
Originalkälla: Davidsson, 2018, s. 70.
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Fem nivåer av delaktighet och inflytande
I denna del presenteras Harry Shiers modell där varje trappsteg eller nivå förklaras mer
ingående. Vi ser att det finns en anledning att använda sig av Harry Shiers modell om
delaktighet i förskolor eftersom barn kan få svårt att uttrycka sig i beslut som rör dem själva
om vuxna inte ger barn inflytande. Davidsson menar att förskollärare behöver vara medvetna
om de maktstrukturer som finns i förskolan och hur dessa kan hindra barns inflytande (2018, s.
58). Förskollärare behöver även vara beredda att stiga åt sidan och ge av sin makt till barnen
för att de ska få möjlighet till reellt inflytande. Denna modell ger därför en struktur i arbetet
med barns inflytande i förskolan och beskrivs mer ingående längre ner i texten.

Tre aspekter av åtagande
Skyldigheter, möjligheter och öppningar är tre aspekter av åtagande som varje trappsteg
innefattar i Shiers modell (Shier, 2001; Davidsson, 2018, s. 70-71). Den första aspekten handlar
om skyldigheter och betyder rent konkret vilka skyldigheter som förskolan har när det kommer
till barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Den andra aspekten av åtagande är
möjligheter till delaktighet och inflytande som ges i förskolans verksamhet. Det kan te sig i hur
angelägna förskollärare är att lyssna till vad barn berättar, följa barns initiativ eller att låta barn
vara med i de beslut som tas redan från början och genom hela processen. Den tredje aspekten,
öppningar, handlar om att enskilda förskollärare kritiskt granskar verksamheten och sin egen
praktik utifrån ett delaktighets- och inflytandeperspektiv. Detta för att upptäcka vilka
möjligheter barn har att få reellt inflytande i förskolan. Alla fem nivåer förklaras och diskuteras
mer ingående nedan i texten.

Nivå 1 – Barn blir lyssnade till
Enligt barnkonventionen har förskolan en skyldighet att vara lyhörd och lyssna till vad barnen
har att säga genom de öppningar som beskrevs högre upp i texten. Det kan vara öppningar som
ges till lyssnande där barnen har något som de själva upplever är viktigt att få berätta för en
vuxen (Davidsson, 2018, s. 71). I en pressad vardag där det råder brist på personal och med
stora barngrupper kan denna nivå vara svår att uppnå. Därför är det angeläget att förskollärare
i reflektion tillsammans med sina kollegor vågar lyfta denna typ av dilemman för att kunna
tillämpa ett barnrättsperspektiv i högre grad och stötta varandra i det arbetet. Om
barnkonventionen ska bli verklighet på förskolan krävs dock organisatoriska förändringar på
en högre beslutsfattandenivå än i den egna personalgruppen.
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Nivå 2 – Barn får stöd i att uttrycka sina tankar och åsikter
Shier hävdar att det finns många orsaker till varför barn inte ger uttryck åt sina åsikter i så hög
utsträckning som de skulle kunna göra (Davidsson, 2018, s. 72). Framförallt kan det bero på att
barnen är ovana att delta i samtal med vuxna eller saknar verbal förmåga att kunna uttrycka sig.
Barnen kan också ha låg självkänsla eller bristande självförtroende som gör att de upplever ett
obehag inför att uttrycka en åsikt högt. De kan också ha upplevt tidigare att vuxna inte lyssnar
och väljer då hellre att låta bli att uttrycka sig. Eftersom barnkonventionen ger barnet rätt att
göra sin röst hörd i alla frågor som handlar om barnet har förskolan en skyldighet att skapa
förutsättningar för att ge barn inflytande på denna nivå. Förskollärare kan exempelvis ta vara
på de öppningar som ges till att bekräfta barnet i vad hen säger genom att vara lyhörd och visa
på genuint intresse och ställa frågor som lockar barnet att fortsätta berätta.

Nivå 3 – Vuxna tar med barns tankar och idéer i beslut
Nivå 3 handlar om att vuxna tar med barnens tankar och idéer i beslut (Davidsson, 2018, s. 72).
Förskollärare har fortfarande ansvaret för beslutet men är villig att ta hänsyn till barnens åsikter
i planering av verksamheten eller beslut som rör barnen. Det innebär rent konkret att
förskollärare måste göra återkopplingar till barnen vilket beslut som fattas och varför så att
barnen får en insikt i att deras eget deltagande ger resultat men också en förklaring till varför
ett beslut inte var möjligt att ta.

Nivå 4 – Barn involveras i beslutsfattandeprocesser
På denna nivå inbjuder förskollärare barnen till att vara aktiva medaktörer i beslutsfattandet
(Davidsson, 2018, s. 73). Om barnen får möjlighet att berätta vilka aktiviteter de vill ska finnas
med på gymnastiken och att deras förslag tas med till personalens planeringsmöte sker ett arbete
på nivå 3. Men om barn och vuxna istället tar fram förslag och planerar förskolans verksamhet
tillsammans ges barnen inflytande på nivå 4. Läroplanens formulering om att ge barnen reellt
inflytande över verksamheten kan tolkas som i enlighet med Shiers nivå 4.
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Nivå 5 – Barn delar makt över beslutsfattande
På nivå 5 i Shiers trappstegsmodell är barnet med under hela processen, från planering till
beslutsfattande (Davidsson, 2018, s. 74). Det innebär att vuxna måste avvara en del av sin makt
till förmån för barns inflytande. Shier betonar att barnkonventionen inte kräver att barn ges
inflytande på denna nivå men att studier ändå visar på flera fördelar om barn ges möjligheter
till ökat inflytande i sin vardag. Genom att ge barn ansvar för beslutsfattande har det visat sig
ge barn en ökad känsla av tillhörighet, bättre självkänsla och förbättrad empatiförmåga.

Sammanfattningsvis hjälper alla fem nivåer av delaktighet och inflytande till att definiera vilken
nivå av inflytande olika aktiviteter i förskolan utgår från och ger därför förskollärare en
uppfattning om hur de kan arbeta med barns inflytande i förskolan.

Val av undersökningsmetod
Inflytande handlar i vår studie om att barn får möjlighet att påverka planerade aktiviteter som
förskollärare planerar och leder. Vi anser att om barn ska få möjlighet till reellt inflytande i
planerade aktiviteter så behöver förskollärare ta tillvara på barns idéer. Därför har vi valt att
observera hur förskollärare bemöter barns verbala och icke-verbala yttranden utifrån Harry
Shiers modell om delaktighet (Shier, 2001). Vi har valt att rikta oss mot förskollärare som
deltagare i studien eftersom det är förskollärare som har i uppgift att möjliggöra barns inflytande
(Skolverket, 2016 s. 12). Vår studie är kvalitativt inriktad då vi har samlat in material i mer
öppna former än styrande (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 131). Vårt
observationsschema som förklaras längre ner i texten är dock av kvantitativ modell men
eftersom vi har fört löpande protokoll samt genomfört kvalitativa intervjuer blir studien ändå
kvalitativ.

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sex förskollärare vid tre olika förskolor. Alla
förskolors namn är påhittade för att identifiering inte ska kunna ske. Även de deltagande
förskollärarna har fingerade namn. Med kvalitativa intervjuer avses här att försöka förstå
sammanhanget utifrån förskollärares erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014,
s. 17). För att inte ha några förutfattade tankar om de barn eller förskollärare som är med i
studien valde vi att utföra vår studie på förskolor där vi inte har någon koppling. Vi var från
början medvetna om att det skulle ta längre tid att genomföra vår studie med tanke på att vi valt
att använda oss av både observation och intervju som metod. Anledningen till att vi ändå valde
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att ha med båda metoderna var för att vi ville se om det fanns någon skillnad mellan det vi
observerade och det som förskollärare uttryckte under intervjun.

Intervju som metod
Vi bestämde oss för att de kvalitativa intervjuer vi ville göra med förskollärare skulle vara
halvstrukturerade. Med halvstrukturerade intervjuer menas de intervjuer där det finns
förutbestämda frågor men med plats för följdfrågor och ett mer öppet samtal. Vi använde oss
av en intervjuguide med frågor inom ämnet barns inflytande, som vi tolkat utifrån Harry Shiers
delaktighetsmodell, samt korta inledningsfrågor (se bilaga 5) (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45,
176). På så sätt hoppades vi skapa ett avslappnat samtalsklimat där förskollärarna kände sig
bekväma med att bli intervjuade men att intervjun ändå hade en viss struktur utifrån vårt syfte.

Observation som metod
När vi skulle välja vilken slags observation vi ville genomföra funderade vi över vad som skulle
passa bäst i vår studie. En metod hade kunnat vara videoobservationer där vi hade kunnat få
syn på icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk samt möjlighet att titta på det inspelade
materialet flera gånger och analyserat det mer ingående. Vi valde att avstå det alternativet på
grund av vårt antagande att barn kan uppleva obehag när några okända personer filmar i en
miljö där de rimligtvis bör känna sig trygga. Eftersom vi ville få kunskap om hur förskollärare
bemöter barn och hur de möjliggör barns inflytande i planerade aktiviteter inomhus valde vi
istället att använda oss av ett observationsschema som vi utformade innan observationerna ägde
rum (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 45). Vi valde att begränsa oss till planerade
inomhusaktiviteter för att underlätta för förskollärarna som enligt vår erfarenhet ofta har ett
tidspressat schema. För att få fram tillräcklig mängd data valde vi även att föra löpande
protokoll under observationerna där vi skrev ner det vi ansåg var relevant utifrån vårt syfte. Att
föra ett löpande protokoll innebär att skriva ner korta kommentarer om det som observeras
(Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 31). Vi riktade fokus mot förskollärarna och hur de
bemötte barnens olika initiativ och verbala/icke-verbala uttryck (se bilaga 4). Denna del av
datainsamlingen är av kvantitativ form då vi antecknade antal gånger vi upptäckte någon form
av inflytande i de observerade aktiviteterna (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 123).
Vi utgick från Harry Shiers delaktighetsmodell vid utformningen av schemat och hade de olika
nivåerna i minnet under observationerna.
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Urval av förskolor
Här nedan följer en kort beskrivning av de förskolor där vi genomfört våra observationer samt
kvalitativa intervjuer. Vi har utfört våra observationer och intervjuer på tre olika förskolor och
två olika avdelningar på varje förskola. Alla namn på förskolor, avdelningar samt deltagare i
studien är fingerade.

Grangården är en mångkulturell förskola som ligger i en stad i en mellanstor kommun. Med
mångkulturell förskola avses förskolebarn med annat modersmål än svenska och/eller
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Förskolan har fyra avdelningar med
sammanlagt 60 barn. 19 av dessa barn går på avdelningen Barret och är 3-5 år och 16 på
avdelningen Kotten och är 2-3 år.

Tallgården ligger i en mindre tätort på landsbygden. På förskolan går det ungefär 60 barn som
är uppdelade på tre avdelningar. På avdelningen Barken går det 18 barn som är 5 år, förutom
två barn som är 4 år. Avdelningen Kvisten har 18 barn som är 3-4 år.

Björkgården är en liten förskola som precis som Tallgården ligger i en mindre tätort på
landsbygden. Förskolan har 34 barn som går på tre olika avdelningar. På avdelningen Lövet går
det 13 barn som är 4-5 år. Avdelningen Fröet har 9 barn som är 3-4 år.

Urval av förskollärare
Vi började med att kontakta några slumpvis utvalda förskolechefer på olika förskolor i
Mellansverige med information om vår studie och en förfrågan om intresse att delta. De
förskolechefer som ansåg att detta var något de ville delta i gav i sin tur information (se bilaga
1) till sina förskolor och förskollärare. Därefter mailade vi de förskollärare som var intresserade
med ytterligare information, samtyckesblanketter (se bilaga 2 och 3) samt förslag på dagar för
observation och intervju. Förskollärarna fick sedan själva bestämma vilken dag och tid som
passade bäst för dem och verksamheten. I vår studie har vi fokuserat på förskollärares
resonemang om barns inflytande samt observerat planerade aktiviteter inomhus i små grupper
av barn med tre till fyra barn i varje gruppaktivitet som varje enskild förskollärare valt ut.
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Genomförande
Vi genomförde sammanlagt sex olika observationer och intervjuer på tre olika förskolor.
Samtliga av dessa tillfällen ägde rum under förmiddagar efter förskollärarnas önskemål.

Innan observationerna hade vi en kort stund själva med respektive förskollärare för presentation
samt för att bekräfta att vårdnadshavare hade skrivit under de samtyckesblanketter vi skickat
ut. Under observationerna satt vi vid sidan om och vi deltog inte i någon aktivitet. Vi delade
upp oss så att en av oss förde anteckningar över det vi såg som ansågs vara relevant för vår
studie, medan den andra fyllde i det observationsschema vi utformat (se bilaga 4) utifrån Harry
Shiers modell om delaktighet. I direkt anslutning till avslutade aktiviteter genomförde vi våra
intervjuer som vi på förhand formulerat. Innan vi började med intervjun frågade vi om samtycke
till att vi gjorde en ljudinspelning med våra privata mobiltelefoner. Vi informerade om att det
endast var vi som skulle lyssna på inspelningen samt att den direkt efter transkribering var gjord
skulle raderas. Samtliga förskollärare gav samtycke till ljudinspelning. Även här delade vi upp
oss så att en av oss ställde frågorna och spelade in intervjun medan den andra förde
anteckningar. Anledningen till att vi valde att både spela in intervjun och föra anteckningar var
för att försäkra oss om tekniken inte skulle fungera. Vi avsatte 30 minuter för varje intervju för
att ha gott om tid och inte stressa fram något (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007, s. 51). Varje
intervju tog dock mellan fem och nio minuter. Vi transkriberade sedan varje intervju samma
dag som den gjordes och observationerna skrevs in i ett dokument. När transkriberingen var
klar raderades ljudinspelningarna och de anteckningar vi gjort från observationerna. Allt övrigt
material, som pågående skrivning och transkriberingar, har funnits på våra två privata och
lösenordsskyddade datorer.

Bearbetning av intervjumaterial
Vi valde att utgå från Shiers delaktighetsmodell för att bearbeta och förstå vårt resultat. Det
underlättar senare analys att transkribera intervjuer noggrant då allt finns med och det är lättare
att minnas tillbaka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 220). Efter att ha transkriberat intervjuerna
kategoriserade vi dem utifrån de fem nivåerna i Shiers delaktighetsmodell. Medan vi läste
igenom citaten diskuterade vi vad varje nivå innebär, vår tolkning av dem och hur de olika
citaten kan förstås i förhållande till nivåerna. Efter varje intervju skrev vi ner korta reflektioner
för att lättare komma ihåg våra tankar senare. För att få fram så mycket material och framförallt
så stor förståelse som möjligt behöver insamlad data analyseras flera gånger (Aronsson, 2012,
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s. 113). Vi valde därför att gå tillbaka till dessa citat upprepade gånger för att hitta mönster och
eventuella motsättningar i de svar vi fått.

Bearbetning av observationsmaterial
De observationer vi genomförde analyserades precis som intervjumaterialet utifrån Shiers
delaktighetsmodell.

Vi

försökte

hitta

mönster

och/eller

motsättningar

i

vårt

observationsmaterial tillsammans med intervjuerna för att kunna kategorisera dem utifrån de
fem olika nivåerna. Vi gick även här igenom insamlad data upprepade gånger för att försäkra
oss om att vi hade förståelse för det insamlade materialet och att det var tillräcklig mängd för
att kunna genomföra studien (Aronsson, 2012, s. 113). När vi kategoriserade intervjuerna
hamnade citaten oftast under nivå 1-3 i delaktighetsmodellen medan observationerna enbart
kunde placeras under nivå 1-3. Vi diskuterade mycket vad detta kunde bero på och kom fram
till att nivå 4-5 har ett större djup än de första nivåerna, vilket kan betyda att korta och få
observationer inte ger tillräcklig information. För att ta reda på om förskolan arbetar utifrån
nivå 4 och 5 hade vi behövt göra en etnografisk studie som pågår under en längre tid vilket det
inte fanns tid till i denna studie (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 48).

Validitet och reliabilitet - studiens tillförlitlighet
En studies validitet handlar om att mäta det vi avsett mäta, därför valde vi att testa våra
intervjufrågor först på förskollärare som inte deltog i studien (Löfdahl, Hjalmarsson, &
Franzén, 2014, s. 53). Detta för att pröva om metoden vi valt stämmer överens med vårt syfte
eftersom fel frågor kan ge ett resultat som inte är i enlighet med studiens syfte (Löfdahl,
Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 53). En studies reliabilitet handlar om att det finns data i den
mängd som behövs för att kunna göra analyser och dra relevanta slutsatser (Löfdahl,
Hjalmarsson, & Franzén, 2014, s. 51). Till en början planerade vi att intervjua fyra olika
förskollärare men valde sedan att utöka till sex personer för att få tillräcklig mängd data. För
att få en så bred bild som möjligt besökte vi tre förskolor där vi intervjuade två förskollärare
från varje förskola. Ingen av förskollärarna arbetar på samma avdelning vilket betyder att vi
besökte sex olika avdelningar.
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Etiska överväganden
För att skydda de som medverkar i vår studie från eventuell skada och kränkning till följd av
våra observationer har vi haft individskyddskravet i åtanke genom studiens gång
(Vetenskapsrådet, 2018, s. 13). Vi valde därför att beakta de krav som Vetenskapsrådet har tagit
fram, det vill säga Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och
Nyttjandekravet. Vi började med att tala med förskolecheferna i de olika områdena och gick
sedan vidare till de avdelningar där observationerna senare genomfördes för att lämna
informations- och samtyckesblanketter (se bilaga 1, 2 och 3). Som författare och projektledare
av denna studie åligger det etiska ansvaret på oss och därför valde vi att skicka in en ansökan
med information om studiens syfte och genomförande till Etiska forskningsnämnden vid
Högskolan Dalarna. Vår ansökan prövades och godkändes efter att vi gjort en del ändringar,
bland annat ett förtydligande om den nya Dataskyddsförordningen, The General Data
Protection Regulation, om hur informanternas personuppgifter skyddas (Datainspektionen,
2018). Den nya GDPR-lagen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och
friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. I vår studie framkommer inga som helst
personuppgifter då vi anonymiserat varje enskild individ med fingerade namn vilket gör
identifiering av deltagare i studien omöjlig. De samtyckesblanketter som deltagare i studien har
skrivit under raderas efter att studien är genomförd och avslutad. Underskrifter på
samtyckesblanketter om deltagande, barn samt förskollärare, förvaras vid respektive förskola
fram till dagen då denna studie är avslutad. Underskrifter av förskolechefer som godkänt vår
studie har skickats in till Etiska forskningsnämnden och förvaras av Högskolan Dalarna till dess
att studien avslutats. Samtliga i studien fick information om studiens syfte och genomförande,
samt att de gav sitt samtycke till observation och intervju (Vetenskapsrådet, 2017, s. 9-10).
Förskollärare, vårdnadshavare och barn informerades om att de när som helst kunde avbryta
sitt deltagande utan närmare motivering genom att kontakta oss (Löfdahl, Hjalmarsson, &
Franzén, 2014, s. 36). Utifrån konfidentialitetskravet har vi inte röjt någon information om de
som medverkar i studien så deltagare kommer inte kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2018,
s. 12, 40). Vi valde att samla ihop material utan namn på vare sig förskola, förskollärare eller
barn. Istället benämnde vi förskolorna med fingerade namn som förskolan Grangården där
förskollärare Agda och Barbro arbetar, förskolan Tallgården där Cecilia och Dagny arbetar samt
förskolan Björkgården där Eva och Fanny arbetar. Slutligen valde vi i enlighet med
nyttjandekravet att informera samtliga i studien om att data vi samlar in endast används för
forskning och inga andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2018, s. 14).
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Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultat utifrån Harry Shiers delaktighetsmodell som vi använt som
teori för bearbetning av vårt insamlade material. Resultatet av vår studie analyseras utifrån de
teoretiska begrepp ur ett maktperspektiv som är relevanta för vår studie. Först presenteras ett
diagram över det sammanställda analyserade resultat vi fick utifrån vårt observationsschema.
Under varje nivå presenteras därutöver resultat som även det analyserats och som sedan följs
av en djupare analys där fokus ligger på de teoretiska och centrala begrepp som gick att
upptäcka under respektive nivå i delaktighetsmodellen.
Observationer utifrån observationsschema

Nivå 1 – Barn blir lyssnade till
Nivå 2 – Barn får stöd i att uttrycka sina tankar och åsikter
Nivå 3 – Barns synpunkter och tankar och idéer beaktas

Ovan finns ett sammanställt resultat från de sex olika planerade aktiviteter som vi observerade
i vår studie. Observationsschemat vi använde oss av (se bilaga 4) är utformat efter Harry Shiers
delaktighetsmodell där vi har observerat nivå 1-3. Det krävs en etnografisk studie som pågår
under en längre tid för att få ett tillförlitligt resultat av nivå 4 och 5.

Förskollärare lyssnar på barnen
I diagrammet ovan syns det tydligt att nivå 1 är den nivå som förekommer oftast följt av nivå 3
och slutligen nivå 2. Som exempel fick barnen i en av de planerade aktiviteterna som låg till
grund för en av våra observationer trolla varandra och förskolläraren till olika djur. När ett av
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barnen säger “kanin” och förskolläraren svarar “blev vi kaniner nu?” räknar vi det som två
gånger under nivå 1 då barnet uttrycker sin åsikt och förskolläraren svarar med ett öppet svar.
Vid en annan observation ber förskolläraren ett av barnen att vänta så att ett annat barn ska få
prata klart. Denna kommentar hamnar under nivå 2 eftersom förskolläraren ger stöd till barnet
att få prata färdigt, samtidigt får det andra barnet stöd i att förstå den sociala kod eller norm som
gäller på förskolan. När barnet reagerar positivt på förskollärarens kommentar räknar vi det
som två gånger. Nivå 3 kunde vi bland annat se i en observation där ett barn vill rita på andra
sidan av papperet. Förskolläraren bekräftar barnets idé och vänder på papperet så att barnen kan
rita även där. Vi räknar det som två gånger då barnet tar ett initiativ som förskolläraren sedan
följer upp. En fortsatt analys av resultatet finns med under respektive nivå längre ner i texten.

Nivå 1 - Barn blir lyssnade till
Nivå ett i Shiers delaktighetsmodell handlar om att vuxna lyssnar på barns tankar och idéer och
att förskolans verksamhet behöver se till barns intressen. Samtliga förskollärare uttrycker vikten
av att vara uppmärksam och lyhörd inför barnens intressen. Fanny förklarar:
Jag tänker att den här verksamheten ska baseras på barnens intresse och… Och… Vi är ju här
för barnen… Sen får man ju alltid, alltid ta allting med en nypa salt, alltså vi kan inte planera
strikt efter deras, men att som sagt, man tar in det och bearbetar det lite grann. Men, ja som sagt,
man ska ju gå efter vad barnens intresse är, och den här verksamheten finns ju här för barnens
skull så det är dom som är, dom ska ju sättas på piedestal om man säger så. Tänker jag.

Enligt Fanny ska barnen “sättas på piedestal” och hon menar att förskolan behöver anpassas
efter de olika barn som vistas i verksamheten. Samtidigt poängterar hon att det inte går att enbart
utgå från barns intressen utan att förskollärare behöver ta beslut och planera verksamheten så
att den fungerar för samtliga barn, vilket även övriga förskollärare är eniga om. I Cecilias
planerade aktivitet som vi observerade fick barnen delta i ett boksamtal. Under samtalets gång
hamnar barnen på sidospår ett par gånger och de pratar om allt från fladdermöss till ett av
barnens tröja. Cecilia deltar själv i konversationerna genom att bekräfta barnens tankar och
ställa några följdfrågor innan hon återgår till boksamtalet. Barnen står även på stolarna eller
sitter på bordet vid ett flertal tillfällen under aktivitetens gång. Enda gången Cecilia påpekar
detta är när ett av barnen halkar till och uppmanar barnet att vara försiktig. Barbro berättar att
hon vill vara med och utmana barnen i sitt arbete och att hon ofta går in i barnens lekar, både
för att observera och för att finnas som stöd när det finns behov av det. Flera av förskollärarna
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menar även att det blir lättare att planera verksamheten om de utgår från barns intressen
eftersom det då finns större chans att de vill vara delaktiga i aktiviteterna. Cecilia förklarar att
barnens intressen går ihop med läroplanens strävansmål:
Jobbet blir så mycket lättare, och… Bara jobba med deras intressen, det är ju, vi får ju in hela
läroplanen i det. Vi kan ju få in allt, det är ju deras intressen. Det är jättemånga som har varit
intresserade av klippdockor nu, och då har det blivit en jätteverksamhet kring det. Att alla har
fått bygga hus, vi har pratat om deras egna hus, vart bor dom, hur dom bor… Har dom mamma,
pappa, bor dom hos farmor, farfar, vi har fått in hela deras… Deras lilla bubbla. Och det är ju
utifrån dom. Och vi har kunnat jobba med normer och värden, och… Skapande verksamhet och,
man får ju in allt i deras intressen.

Förskollärare har en avgörande makt
I resultatet kan vi se att samtliga förskollärare som vi intervjuat anser att deras egen lyhördhet
spelar en stor roll för att barn ska kunna få inflytande under denna nivå. Flera av förskollärarna
anser också att det är viktigt att observera barnen för att få syn på deras intressen som sedan
ligger till grund för de planerade aktiviteterna vilket tyder på att de vill upptäcka både verbala
och icke-verbala uttryck. Samtidigt visar svaren i våra intervjuer att det inte enbart går att
planera aktiviteter utifrån barnens intressen. Aktiviteterna måste fungera för en hel barngrupp
vilket ställer krav på en högre medvetenhet hos förskollärare att involvera alla barn. Detta kan
kopplas till makt då förskollärare behöver ta det avgörande beslutet. Barn kan på så sätt inte få
fullt reellt inflytande på den här nivån. I våra observationer kunde vi upptäcka 113 gånger då
barnen blev lyssnade till på olika sätt i de planerade aktiviteterna. Det kunde handla om att
barnen verbalt eller icke-verbalt delade med sig av sin åsikt och att förskollärarna bemötte
barnen med antingen ett öppet svar med möjlighet för barnen att fortsätta konversera, eller ett
slutet svar, det vill säga ett ja- eller nejsvar. När barnen avbryter boksamtalet i exemplet ovan
genom att prata om saker som inte hör till ämnet och förskolläraren bekräftar barnen med öppna
svar som att ställa följdfrågor så gör barnen en form av motstånd vilket också kan ses som en
slags makt. Att sitta stilla på en stol och fokusera på vad förskolläraren säger kan ses som
disciplinering då det är en norm som ofta råder inom förskolan. Barnen som står på stolarna
och sitter på bordet under boksamtalet blir inte tillsagda. Förskolläraren låter barnen få ta egna
initiativ och avvarar en del av sin makt då det pågående samtalet anses viktigare än normen att
sitta stilla. Förskolläraren antas, medvetet eller omedvetet, att försöka förstå barnens perspektiv
av situationen.
34

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina tankar och åsikter
I nivå två i Shiers delaktighetsmodell får barn stöd av vuxna i att uttrycka sina tankar och
åsikter. Det kan vara att utforma verksamheten på ett sätt som möjliggör barns inflytande samt
att lyssna och ställa frågor till barnen. När det kommer till att ge barnen stöd i att uttrycka sina
tankar och åsikter pratar flera av förskollärarna om att de behöver observera barnen för att kunna
förstå hur de tänker. Både Anna och Cecilia poängterar barns trygghet som en faktor de behöver
stötta upp. Förskollärare behöver prova olika gruppkonstellationer för att kunna nå fram och
öppna upp för barns inflytande. En del barn kan vara mer tystlåtna i vissa grupper medan de
öppnar upp i andra. Dagny menar att det är viktigt att lyssna in barnen och i hennes planerade
aktivitet fick barnen delta i ett boksamtal där de fick komma med egna kommentarer och Dagny
ställde regelbundet frågor till var och en av dem. Under observationstillfället var det några av
barnen som pratade mer medan ett barn var mer tystlåtet. Dagny bad de andra att vänta medan
barnet som inte pratade så mycket fick möjlighet att komma med sina synpunkter. Liknande
går att se under Cecilias planerade aktivitet där ett barn endast kommenterade boken då hen
fick en direkt fråga av Cecilia. Anna menar att språket kan vara ett hinder för att barn ska kunna
ha det inflytande de önskar:

Ja, det är ju att vi är ju här för dom och då ska ju dom vara med och forma det vi gör. Vi försöker
ju observera mycket, barnen. Dom har svårt att uttrycka vad dom tycker är kul men dom gör ju
det dom tycker är kul. Så vi observerar mycket och försöker följa det, och sen får man ju erbjuda
olika saker och se vad är det dom vill göra och liksom satsa mer på det. Så det är ju ett testande,
det är ju inte alltid det faller i god jord och då får man ju hitta på någonting annat liksom. Men
det är svårt att bara fråga vad dom vill göra för dom måste ju veta vad som finns för att kunna
besvara en sån fråga liksom.

Det anses viktigt med kroppsspråk, att inte bara lyssna in de verbala yttranden barn gör utan
även de icke-verbala. Anna förklarar att det kan vara svårt för barnen att uttrycka sina åsikter
verbalt och att det då behöver finnas förskollärare som observerar dem och finns i närheten för
att kunna förstå vad de vill och behöver. När vi observerade Evas aktivitet var ett av barnen
tydlig med att hen ville vara närvarande, men inte aktivt deltagande. Barnet satte sig mitt i
aktiviteten för att observera de andra barnen men var inte med i de olika rörelser som Eva visade
dem. Eva försökte vid några tillfällen att locka med barnet, men tvingade sig inte på utan tillät
barnet sitta och observera de andra. För att kunna stötta barnen behöver förskollärare vara
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lyhörda inför det språk som barnet använder sig av, vare sig det är verbalt eller icke-verbalt.
Anna berättar om barn som kan “ta över” och att hon då behöver gå in och styra så att även de
mindre verbala barnen får ta plats och bli hörda. I våra observationer såg vi även hur Barbro
stöttade barnen. Barbro som är på en mångkulturell förskola möter många olika språk i
verksamheten. Under sin planerade aktivitet ställde hon frågor till barnen, exempelvis vilken
färg hon höll upp, och fick ofta svar på engelska. Barbro upprepade då det engelska ordet följt
av en svensk översättning. Även Fanny pratar om att det krävs en lyhördhet för det icke-verbala:
Men man försöker vara så lyhörd som möjligt. Vi har ju en del barn på vår för… På vår
avdelning som inte har, har det verbala språket överhuvudtaget. Och där är det ju viktigt att vi
försöker lyssna in så som kroppsspråk och… Ja men verkligen observera i deras lek vad det är
dom tycker är kul, för att kunna få in det i en planerad aktivitet.

Fanny berättar vidare att det är svårt att involvera alla barn i en och samma aktivitet då ett eller
flera barn kan göra motstånd och inte vill delta i den planerade aktiviteten. Fanny anser att hon
som förskollärare måste anpassa aktiviteten utifrån gruppen men kanske också låta barnen som
gör motstånd få delta utifrån sina egna villkor:
Det är svårare kanske att… Få med alla delaktiga vid pyssel för att alla inte är så inriktade på
det. Men då är det viktigt att man, dom som vill vara med på aktiviteten då får vara med och vill
man inte ska man ju också vara okej med att inte behöva vara med. För det är ju, handlar ju om
respekt från vår sida också. Och tänka på vilka medmänniskor vi vill ha sen. Vi vill inte ha dom
som pushar på, liksom hela tiden. Utan man ska kunna få bestämma lite själv.

Barn gör motstånd
Det finns en uppfattning hos flera av förskollärarna om att en del barn är mer verbala än andra
och att förskollärare då behöver lyfta fram de barn som anses mer tystlåtna. Det blir en
balansgång mellan att utmana dessa barn och att samtidigt låta dem få vara dem de är, med de
egenskaper de har. Det dryftas om att förskolan inte vill ha barn som “pushar på” andra och att
arbetslaget behöver tänka på vilka medmänniskor de vill ha, vilket uppmärksammar en av de
normer som finns på förskolan. Att vara ett barn som “pushar på” betraktas i detta avseende
som något negativt. Förskollärare ber de mer verbala barnen att vänta så att de barn som inte
pratar så mycket ges utrymme till att få svara på frågorna. Samtidigt försöker förskollärare
utmana barnen vilket kan betyda att förskollärare själva “pushar på” barnen mot ett önskvärt
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beteende vilket gör att det blir en motsättning. I vårt observationsschema går det att se detta vid
70 gånger, både hur förskollärare lyfter fram de mer tystlåtna barnen och hur de dämpar de mer
verbala barnen, samt barnens respons på detta.

Både i exemplet ovan och i observationen där barnet sätter sig på golvet istället för att göra
rörelser kan ses som ett slags motstånd. Barnet som sätter sig på golvet mitt i aktiviteten vill
utifrån vår tolkning vara närvarande men inte aktivt deltagande. När förskolläraren väljer att
låta barnet observera aktiviteten men ändå försöka locka in barnet i ett aktivt deltagande ges
barnet stöd på så sätt att barnet förstår att det är okej att delta på sina egna villkor. Förskolläraren
väljer att agera utifrån barnets perspektiv, det vill säga lyssna in barnet och respektera det beslut
som barnet tar. I detta fall får barnet inflytande på så sätt att förskolläraren låter barnet
bestämma själv om och när hen vill delta. Vi tolkar det som att förskolläraren vill lyssna in det
icke-verbala språk som barnet använder sig av och anpassa aktiviteten efter det. Övriga barn i
aktiviteten syntes inte reagera på att ett av barnen inte var med vilket kan tyda på att barn förstår
att alla är olika. I resultatet framgår det dock att förskollärare upplever en oro om att barnen
kommer tycka att det är orättvist om det inte blir lika för alla.

Nivå 3: Vuxna tar med barns tankar och idéer i beslut
Nivå tre av delaktighetsmodellen som Shier har tagit fram handlar om att de tankar och idéer
som barn har tas med i de beslut som förskollärare tar gällande verksamhetens planering och
genomförande. Förskollärarna resonerar om att barn behöver veta vad som finns för att kunna
ta beslut och ha inflytande. Det finns vissa hinder som står i vägen för att kunna följa barnen
och ta med deras åsikter i olika beslut på det sätt som förskollärarna önskar. Cecilia pratar om
ekonomi och personalbrist som hinder medan Eva påpekar bristen på tid. Anna menar att det är
för barnens skull som förskollärare är i förskolan och planerar verksamheten, vilket även Barbro
vidhåller:

Det är ju för att det blir mycket lättare liksom och se vad just det här barnet behöver och hur kan
jag hjälpa det här framåt i sin språkutveckling, ja, utveckling överlag. Så det är jätteviktigt.
Därför är det så viktigt att vi är aktiva pedagoger och alltid är med barnen och ser vad dom är
intresserade av och hur man kan anamma läroplanen till det dom är intresserade av liksom så
att allt blir en röd tråd så inte det blir sidospår att nu jobbar vi med läroplanen lite där och så
med deras intressen lite och utveckla vid sidan om utan det går ju att få in allting i deras
intressen.
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Istället för att utgå från läroplanen och utifrån den observera barns intressen menar Barbro att
man kan börja med barnen för att sedan ta in läroplanen i deras intressen. Detta för att “skapa
en röd tråd” som gör att både intressen och läroplan vävs samman från början. Majoriteten av
förskollärarna berättar att de inte alltid kan ta vara på barns tankar och idéer i en redan pågående
aktivitet utan att de då kan spara dessa till ett annat tillfälle. Dagny menar att det är viktigt att
hålla kvar vid den röda tråd man har i tanken från början och att inte ändra om planerade
aktiviteter för mycket. Hon menar samtidigt att det går att komma tillbaka till idéer och tankar
vid senare tillfällen. Enligt Barbro är det viktigt att i den pågående aktiviteten ändå bekräfta att
man lyssnar på barnens tankar:

Det kan väl vara att som jag tänker att de ibland rent formellt vill mycket olika saker ibland i en
och samma aktivitet och det inte går just nu att göra allas vilja till lags liksom, just nu vid den
här aktiviteten. Men då kan man ju samtidigt säga att jag hör vad du säger, jag vet att du vill
göra det här men kanske kan vi göra det i morgon eller nästa vecka och verkligen bekräftar dom
ändå i jag har hört att dom vill göra det här.

Anna hade planerat en leksamling med efterföljande sagostund som vi observerade. Under
aktivitetens gång kom barnen med små kommentarer då och då och när sagan var slut frågade
de om de kunde få leka med dockorna som Anna hade använt för att berätta sagan. Anna svarade
att det gick bra och erbjöd fler dockor ur ett skåp som stod i rummet. Barnen tog med sig
dockorna in i ett av de mindre rummen på avdelningen och lekte där medan Anna dukade
borden inför lunch. Under Fannys planerade aktivitet fick barnen rita av sig själva på ett stort
papper som låg på golvet. Barnen ville måla dit både mage och rygg och Fanny undrade hur det
skulle gå till. Ett av barnen föreslog att de skulle vända på papperet för att kunna rita dit en rygg
vilket Fanny gick med på. De ville även ha ögon och Fanny gick för att hämta något som kunde
fungera som ögon att klistra på. Ur ett skåp på väggen tog hon fram små lappar av filttyg som
barnen tejpade fast på papperet.

Förskollärare anpassar planering efter barnen
När vi studerade vårt observationsschema upptäckte vi att barns tankar och idéer kom fram 87
gånger under de sex observationer som vi genomförde. Detta genom att barnen deltog i samtal
med förskolläraren och tog egna initiativ i den pågående aktiviteten. Förskolläraren följde sedan
antingen upp barnets intresse eller fortsatte med den redan planerade aktiviteten. Samtidigt som
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det finns en vilja hos förskollärarna om att följa barns intressen och utifrån deras intressen
utforma verksamheten finns det också en rädsla för att barnen ska ta över och förändra det som
förskolläraren har planerat. Det finns därmed en uppfattning att förskollärare behöver styra
barnen så att den planerade aktiviteten håller den röda tråd som bestämts från början. Vid de
tillfällen då förskollärarna pratar om att anpassa aktiviteterna handlar det mer om delaktighet
än om inflytande. De förklarar att om ett barn gör motstånd exempelvis genom att inte vilja
delta i en planerad aktivitet ska det vara okej att avstå helt eller att endast observera.
Förskollärarnas anpassningar kommer in i form av att de vid nästa planering behöver anpassa
gruppen och prova olika gruppkonstellationer istället för att förändra en redan pågående
aktivitet. Några av förskollärarna påpekar bristen på resurser som ett hinder för att kunna arbeta
med barns inflytande på ett enligt dem önskvärt sätt medan andra menar att det är tiden som
hindrar dem. Det som går att se i observationer och intervjuer är att förskollärarna tar med
barnens åsikter och idéer när de planerar en aktivitet men att de vid genomförandet håller sig
till den planering som redan finns. Vid planeringen försöker förskollärare förstå barns
perspektiv medan de vid själva genomförandet av de planerade aktiviteterna fokuserar på det
egna barnperspektivet, det vill säga deras egen förståelse om barn. En av förskollärarna menar
att barns inflytande ska tas i beaktning men i samma mening berättar hon att barnen är roliga
att arbeta med eftersom de “är med på allt”. Precis som i nivå ett och två ligger den avgörande
makten hos förskollärarna och inflytande handlar mer om att vara delaktig än att ha makt att
påverka en redan pågående aktivitet. I en av observationerna fick barnen titta på olika bilder
med rimord som de skulle bilda par av. Förskolläraren lade ut bilderna på bordet med bilderna
vända mot sig själv. Eftersom barnen satt runt bordet fick de antingen se bilderna från sidan
eller upp och ner. När ett av barnen tog korten och skulle para ihop dem vände barnet på bilderna
så att hen kunde se dem rättvända. Bilderna hamnade då upp och ner för förskolläraren och hon
vände tillbaka bilderna så att hon såg dem åt rätt håll. Förskolläraren hade kvar sin makt över
situationen och bilderna fick ligga så tills nästa gång barnet skulle välja bilder. Denna gång
lyfte barnet upp bilderna och kunde då se dem rättvända innan barnet lade ner dem på bordet
igen. Även vid boksamtalen var böckerna vända mot förskolläraren och barnen satt på andra
sidan bordet. När en av förskollärarna låter barnen ta med dockorna i ett annat rum och leka
fritt efter den planerade aktiviteten kan det ses som att hon låter dem vara med och ta beslut.
Att förskolläraren själv stannar kvar i det större rummet och börjar duka borden kan tolkas som
att förskollärare är med i planerade aktiviteter medan den fria leken är för barnen. Hon berättar
att hon passar på att duka medan de leker. Om detta upprepas vid fler tillfällen kan barnen förstå
detta som en norm på förskolan och anpassa sig därefter. När förskolläraren är med finns det
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något planerat och då behöver barnen sitta på samlingsmattan och lyssna vilket kan kopplas till
Foucaults förståelse av disciplinering där förskolläraren har en överblick och kan se alla barn
(Foucault, 2017, s. 222-223).

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattandeprocesser
Nivå fyra handlar om att barn är med och lägger fram förslag och idéer för hur verksamheten
ska utformas. Istället för att barns intressen endast observeras av förskollärarna kan barnen i
nivå fyra exempelvis vara med under själva planeringen av olika aktiviteter. Samtliga
förskollärare är överens om att barn ska få inflytande i verksamheten men de uttrycker detta på
olika sätt. I observationerna kan vi se att barnen får göra olika val, som att välja vilket
bokstavskort de ska läsa eller vilket djur de ska agera som. De böcker och sagor som bearbetas
i aktiviteterna är förbestämda och likaså miljön där de befinner sig i. Fanny och Dagny pratar
om att de lyssnar in barnen och tar med vissa tankar och idéer i planeringen och Dagny berättar
att barnen på avdelningen får planera sina egna aktiviteter under gymnastikpassen:

Dom får ju planera gymnastiken och sen är vi ju med och ger förslag för det är klart som en
fyraåring som aldrig har gått på en gymnastik vet ju inte vad som kan erbjudas. Så då får man
ju vara med och ge lite tips och såhär, och visa. Men sen sitter dom ju och då… Och planerar
verksamheten två och två och så får dom ju genomföra den också och tala om vad som ska
hända. Så dom får ju träna på att… Att vara med och planera så.

Enligt Anna handlar det om att testa sig fram och att det är förskollärare som ska erbjuda barn
olika alternativ på aktiviteter. Det behöver också finnas en balans mellan vad barnen kan
påverka och vad förskollärare bestämmer. Fanny menar att förskolan inte kan tillgodose alla
idéer och åsikter som barn har:
Alltså man kan inte ta... Allting, man försöker ju ta så mycket som det går och försöka få in det
i verksamheten. Men samtidigt kan man inte tillgodose allt. Alltså… Vi skulle haft barn som
vill äta godis varje dag och det, så funkar det inte.

Mer delaktighet än reellt inflytande
Förskollärarna har den avgörande makten även under nivå 4 i delaktighetsmodellen.
Förskollärarna uttrycker att barn får inflytande i verksamheten men endast en av dem berättar
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att barnen är med under själva planeringen. Den planering som barnen är med i är inom ett
specifikt ämne, gymnastik, och vi förstår det som att barnen inte får vara med och ta beslut vid
den övriga planeringen på förskolan. Under gymnastikplaneringen finns det redan
förutbestämda aktiviteter som barnen får välja mellan vilket betyder att förskollärarna även här
har den avgörande makten. Det finns en uppfattning att barnen skulle bestämma orimliga saker
om de fick för mycket inflytande, som att äta godis varje dag. Förskollärarna menar att de
behöver välja ut vilka intressen och åsikter som ska lyftas fram och att man får ta barns idéer
“med en nypa salt”.

De böcker som diskuteras under de två boksamtalen är även dessa bestämda på förhand och det
är förskollärarna som har valt vilka böcker som ska vara med. I och med detta ges barnen inte
makt att förändra någon av aktiviteterna då de är planerade av förskollärarna och genomförs
som de har planerat. Förskollärarna arbetar ofta utifrån en balans mellan barnperspektiv och
barns perspektiv. När de observerar och lyssnar in barnen arbetar de med barns perspektiv i
åtanke medan barnperspektivet kommer in när de ska ta de avgörande besluten. Det handlar
mer om delaktighet än om reellt inflytande då vi ser en önskan om att finna aktiviteter som
passar för olika barn och att förskollärarna försöker locka in barnen i de planerade aktiviteterna.
Barnen är för det mesta inte med i själva planeringen eller har möjlighet att påverka innehållet
mer än att deras intressen tas i åtanke av förskollärarna.

Nivå 5: Barn delar makt över beslutsfattande
Den femte nivån i Shiers delaktighetsmodell handlar om att förskollärare ger av sin makt till
barnen för att de ska få reellt inflytande och kunna påverka verksamheten. När förskollärarna
pratar om barns inflytande i förskolan berättar samtliga om det som anses vara positivt och att
det finns många fördelar med att låta barn vara med och påverka verksamheten. Eva menar att
barnen behöver få vara med och bestämma tillsammans med förskollärarna, att det ska finnas
ett samarbete. Anna tar upp en nackdel hon ser med inflytande:

Det är väl om dom skulle ta över helt kanske men..

Intervjuaren: Hur tänker du då?
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Ja, alltså det finns ju vissa barn, har ju en tendens att… nu visade det sig inte så jättemycket
idag men det är en tjej som kan liksom, hon kan gå in och ta över det jag ska göra och då måste
jag på något vis att nej, det är inte nu som… utan man får liksom… när vi var till X (namn på
kulturcentrum i staden) så var det ganska mycket så, det blir några få barn som tar över väldigt
mycket och då måste man ju reglera det för att alla ska ju få vara med liksom och bidra. Då är
det ju vissa som är mycket mer verbala och framåt och andra som är mera.. så det handlar ju
kanske inte riktigt om det, att inte ge dom inflytande men i lagom grad liksom.

Enligt Anna ska barnen få inflytande men i “lagom grad” och att barnen inte ska “ta över” det
som förskollärare har planerat. I hennes planerade aktivitet som vi observerade trollade hon
med en trollstav. Barnen fick agera som olika djur vilka Anna bestämde. Barnen fick sedan i
turordning trolla varandra och Anna till fler djur med deras egengjorda trollstavar. När ett av
barnen ville att de andra skulle vara kaniner som bajsar flikar Anna in “du kan inte bestämma
vad jag kan göra - eller kan du?”.

Beslutsfattande inom tydliga ramar
I nivå fem behöver förskollärare stiga åt sidan för att låta barns förslag ta plats istället för deras
egna (Davidsson, 2018, s. 74). Även om det finns ett intresse hos förskollärarna att arbeta med
barns inflytande handlar det om ett begränsat inflytande och ofta ser vi, som i nivå 4, mer
delaktighet än reellt inflytande. I observationen av Annas planerade aktivitet var det hon själv
som började trolla barnen till djur. Det kan därför ha lett till att barnen också trollade varandra
till djur, istället för att det var mer fritt och de kunde trolla varandra till olika objekt som en boll
eller kanske en stol. När Anna börjar trolla barnen väljer hon att det är just djur som de ska
trollas till och när ett av barnen vill att kaninerna ska bajsa menar Anna att barnet inte kan
bestämma vad hon och barnen ska göra. I detta fall är det förskolläraren som gör ett visst
motstånd mot det som barnet bestämmer och i samma stund förlorar barnet en del av den makt
som barnet blivit tilldelad i aktiviteten. Det handlar om ett barnperspektiv där uppfattningen är
att barn kan ta över aktiviteten om de får för mycket inflytande och därför behöver förskollärare
vara där och reglera de idéer som kommer upp. På så sätt får barnets perspektiv mycket liten
plats i den planerade aktiviteten. Det finns en tanke om att barn kan ta över aktiviteterna om de
får för mycket inflytande och att förskollärare behöver finnas där och reglera de idéer som
kommer upp. Förskollärarna styr barnen så att den röda tråden finns med under hela aktiviteten.
Det finns även en uppfattning om att barns ålder, som är en stark norm inom förskolan, påverkar
vilket inflytande barn kan få. Det handlar om att låta barn planera men att de ändå behöver
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tydliga ramar för vad som går att planera och vad som inte är möjligt. Förskollärarna ger därför
förslag på olika gymnastikaktiviteter som barnen får planera två och två för att sedan
genomföra. Anledningen till att nivå fem fick ett kortare resultat än övriga nivåer är för att vi
inte kunde se att förskollärarna gav makt över beslutsfattandeprocesser till barnen. Barnen fick
delvis vara med och bestämma men i samtliga intervjusvar och observationer handlade det om
att göra redan förutbestämda val eller välja att avstå från deltagande i en aktivitet. Även vid de
gymnastikpass som barnen fick planera två och två var förskollärarna med och gav dem olika
alternativ för vilken aktivitet de kunde planera för. Vad vi förstod hade inte barnen varit med
och planerat de aktiviteter vi observerade och vi såg inte heller att det fanns en självklar tanke
om att barnen ska få ta del av den makt som förskollärare utövar.

Sammanfattning utifrån maktbegrepp och centrala begrepp
På en principiell nivå menar samtliga sex förskollärare som deltagit i studien att barns inflytande
är viktigt. På en konkret nivå i hur det faktiskt ser ut i verksamheten utifrån de observationer
som gjorts blir svaren något annat. I intervjusvaren och under observationerna
uppmärksammade vi att inflytande enligt förskollärarna handlar mycket om delaktighet och att
barnen får göra olika val utifrån vad förskollärarna erbjuder barnen. Den avgörande makten
ligger kvar hos förskollärarna i samtliga observationer som vi genomfört. Det anses viktigt för
förskollärarna att hålla kvar vid den röda tråd som planerats i förväg. Det som flera av de
intervjuade förskollärarna uttrycker är att det är viktigt för barnens trygghet att det är ungefär
samma rutiner varje dag. Flera menar att barn behöver förutsägbarhet för att kunna välja och på
så sätt ges möjlighet till reellt inflytande. De uttrycker hur angeläget det är för barnen att de vet
vad som erbjuds och vilka val de har möjlighet att göra för att kunna ta beslut. Förskollärarna i
studien berättar att barn får inflytande genom att deras intressen tas med i planering av
aktiviteter och att de får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Makten för barn att
förändra en pågående aktivitet är förhållandevis låg. De åsikter som barn uttrycker under en
aktivitet tas istället med vid nästa planering. Normer, tidsbrist, personalbrist och ekonomiska
skillnader är faktorer som begränsar barns inflytande. Det som möjliggör barns inflytande är
förskollärarnas vilja till att bidra till en verksamhet som låter barn, på både ett verbalt och ickeverbalt sätt, ta plats och kunna påverka. Genom att förskollärarna är lyhörda och inkännande så
skapar de förutsättningar för att alla barn ges reellt inflytande i någon form. Bland annat ges
barn inflytande genom att förskollärare vid flera tillfällen väljer att fokusera på vad barnet säger
istället för att följa normen om att ge barn tillsägelser att exempelvis sitta stilla på en stol vilket
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kan tolkas som disciplinering. Barn gör även motstånd genom att inte vilja delta aktivt i den
planerade aktiviteten och när förskolläraren låter barnet delta på sina egna villkor ges barnet en
form av inflytande.
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Diskussion
I detta avsnitt ämnar vi diskutera resultat och metod. Diskussionen har delats upp i två delar.
Under metoddiskussion diskuteras vårt valda teoretiska redskap för bearbetning.
Resultatdiskussion diskuteras med koppling till tidigare forskning relaterat till studiens syfte
och frågeställningar. Avsnittet avslutas med slutsats och förslag på vidare forskning.

Metoddiskussion
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Vi valde att genomföra
observationer vid sex olika tillfällen på tre olika förskolor samt kvalitativa halvstrukturerade
intervjuer med sex förskollärare. Vi upplevde att den metoden kändes relevant för vårt syfte
med studien. Den inledande frågan berörde en specifik situation, det vill säga de planerade
aktiviteter som vår studie utgått från (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176). Vi bedömer att vi
genom att använda oss av både observationer och intervjuer fick ett vidare resultat som vi menar
bidrar till ökad kunskap inom forskningsområdet. Detta för att vi kunde jämföra med det vi såg
i observationerna med vad förskollärarna uttryckte under intervjuerna. Samtidigt finns det en
del brister i vårt observationsschema vilket diskuteras mer ingående längre ner i texten. En av
förskollärarna frågade om våra intervjufrågor lämnades ut i förväg. Då intervjun skulle ske i
anslutning till den observerade planerade aktiviteten var vår bedömning att det inte var möjligt
eftersom den inledande frågan utgick från den specifika aktiviteten. Det finns fördelar med att
skicka ut intervjufrågor i förhand då informanterna får möjlighet att tänka till och reflektera
kring de aktuella frågorna (Kvale & Brinkmann, s. 218). En nackdel med en spontan
intervjusituation kan vara att förskollärarna upplever stress att snabbt komma på ett svar istället
för att få tid att i lugn och ro reflektera kring den aktuella planerade aktiviteten. Vi bedömer
däremot att vi gjorde en korrekt avgränsning då vår intention var att få äkta och spontana svar
av förskollärarna utifrån den observerade planerade aktiviteten.

Vi gjorde i förväg ett observationsschema med inspiration hämtat från Harry Shiers
delaktighetsmodell för att undersöka hur många gånger barn fick inflytande i den aktuella
planerade aktiviteten. Vårt schema var av ifyllnadskaraktär där vi fyllde i antal gånger då
verbala- och ickeverbala handlingar mellan förskolläraren och barnen förekom i den aktuella
planerade aktiviteten. Som exempel kunde det vara “Bemöter barn med ett öppet svar” eller
“Följer upp barnets intresse” samt “Följer inte upp barnets intresse” när vi tittade på hur
förskolläraren agerade i den aktuella situationen. När det gällde barnens verbala och icke45

verbala handlingar valde vi att titta på antal gånger som barnet exempelvis “Uttrycker sin åsikt
verbalt” till “Uttrycker sin åsikt icke-verbalt (kroppsspråk)” och “Reagerar negativt på respons
från förskollärare”. Vi valde att dela in dessa olika former av handlingar i nivåer utifrån Harry
Shiers delaktighetsmodell men kunde bara dela in i Harry Shiers första tre nivåer. Detta för att
nivå 4 och 5 går något djupare där barn ska få vara med och ta större ansvar vilket kan vara
svårt att upptäcka under korta observations- och/eller intervjutillfällen. För att få syn på detta
kan det vara nödvändigt att gå in och observera verksamheten under en längre tid, det vill säga
att göra en etnografisk studie. En sådan studie hade eventuellt gjort det möjligt att hitta likartade
mönster i hur förskollärare använder sin makt och hur mycket av makten de avvarar till förmån
för barnens inflytande. Observationsschemat hade med fördel kunnat utformas som ett löpande
protokoll för att få mer material att analysera. I och med att vi valde att anteckna antal gånger
som någon form av inflytande förekom i de olika planerade aktiviteterna blev fokus riktat mot
kvantitet snarare än kvalitet. Det hade nu i efterhand varit mer intressant att anteckna
situationerna utifrån ett löpande protokoll för att synliggöra maktrelationerna mellan
förskollärare och barn snarare än att skriva ner antal gånger som barn fick inflytande utifrån
nivå 1-3 i Harry Shiers delaktighetsmodell. Eftersom vi valde att kategorisera vårt observationsoch intervjumaterial utifrån de olika nivåerna i Shiers delaktighetsmodell hamnade
observationsschemat i bakgrunden. Det som hade kunnat lyfta fram schemat och gjort det mer
intressant hade varit om vi hade valt att kategorisera materialet utifrån varje förskollärare istället
för att fokusera på antal gånger. På så sätt hade vi tydligare fått syn på vad som skiljde
intervjusvaren mot det vi observerade. Istället valde vi att sammanställa all kvantitativ data i
form av antal gånger som någon form av inflytande förekom i observationerna och koppla
samman detta med förskollärarnas intervjusvar i de olika nivåerna i Harry Shiers
delaktighetsmodell. För att få fram tillräcklig mängd data valde vi att en av oss skulle utgå från
observationsschemat medan den andra skulle föra löpande protokoll. Vi uppfattade detta som
att vi skulle få en större förståelse gällande barns inflytande av det som uttrycktes under
observationerna av de planerade aktiviteterna. Nu i efterhand anser vi att det hade varit
angeläget om båda fört löpande protokoll istället. Sannolikt hade vi ändå valt att fokusera på
olika saker i de löpande protokollen eftersom vi är två individer med olika erfarenheter. På så
sätt hade vi möjligen fått en djupare insikt i barns inflytande med särskilt riktat fokus utifrån
vårt syfte.
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Resultatdiskussion
Syftet med studien är att få kunskap om hur förskollärare ger barn inflytande och hur makt och
normer påverkar barns inflytande i planerade aktiviteter inomhus. I denna del diskuteras
resultatet mot tidigare forskning och de teoretiska begrepp vi valt att basera vår studie på.

Ojämn balans i maktrelationer
Förskollärarna i vår studie har en oklar uppfattning om skillnaden mellan delaktighet och
inflytande utifrån vår förståelse av begreppen. Samtidigt kan delaktighet och inflytande förstås
olika beroende på vem det är som tolkar begreppet. Det betyder att ett arbetslag i förskolan
behöver diskutera begreppens betydelse och vad orden innebär för dem i verksamheten
(Davidsson, 2018, s. 65). Delaktighet blir ofta synonymt med rätten att välja och få bestämma
men i vår studie är det inflytande som är synonymt med rätten att få bestämma (Dolk, 2013, s.
176). En del antyder att det enbart är i den fria leken som barn får fullt och reellt inflytande
(Olofsson, 2010, s. 10, 15). Resultatet i vår studie visar, precis som Westlund tar upp i sin
studie, att barn kan få inflytande i planerade aktiviteter (2011, s. 121). Samtidigt visar resultatet
i vår studie att barn får en begränsad form av inflytande. Barn kan inte få fullt reellt inflytande
när de inte får vara med i samtliga beslutsfattandeprocesser utifrån Harry Shiers
delaktighetsmodell.

Förskollärarna i studien är enligt vår tolkning överens om att det är viktigt att bekräfta barn och
uppmärksamma deras önskningar, idéer och åsikter men också förklara varför det inte alltid går
att genomföra deras önskemål. Utifrån Foucaults förståelse är makten ambivalent, den är både
manipulativ och löftesrik (Dolk, 2013, s. 181). När barn blir bekräftade i sina känslor bidrar det
till att maktrelationer mellan barn och vuxna förefaller mer rättvisa och demokratiska
(Davidsson, 2018, s. 66). På så sätt upplevs inte barnen som förtryckta utan när förskollärare är
lyhörda och det sker en dialog mellan vuxna och barn blir barnen sedda och bekräftade (Freire,
1972 s. 93; Dolk, 2013, s. 20-21). Det får anses viktigt att förskollärare och/eller andra vuxna
accepterar barnets känslor, vare sig de är negativa eller positiva, när vuxna fattar ett beslut som
barnen inte gillar. Utifrån vår studie framkommer det att förskollärare upplever en slags oro
över att låta barnen få bestämma för mycket vilket även Arnér tar upp i sin studie (2009, s. 6369). Förskollärarna i vår studie menar att när barn får för stort inflytande och kommer med
orimligt höga krav som vuxna måste tillgodose blir det en ojämn balans i maktrelationerna.
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Freire menade att undervisning behöver utformas på ett sätt som gör det möjligt för barn att
vara aktiva och att undervisning ska handla om det som är relevant för barnen och utgå från
deras intressen (Dolk, 2013, s. 21-22). I Thörners studie antyder förskollärare att det är svårt att
avgöra vilket intresse som ska få ta plats (2017, s. 65). En del barn är mer verbala och risken
finns att deras intressen och åsikter får ta större utrymme i planerade aktiviteter jämfört med
barn som inte är lika verbala. Det är en oro som flera förskollärare delar även i vår studie. Den
röda tråden upplevs som viktig och förskollärarna vill inte frångå sin planering. De menar att
som vuxna och utifrån sin profession måste vara med och styra och reglera barnens önskningar.
De behöver välja ut vilka intressen och åsikter som ska lyftas fram och de får ta barns idéer
“med en nypa salt”. På så sätt visar det att vuxna ofta görs till subjekt medan barn görs till
objekt som ska styras till bättre värderingar genom ”överföringsnormer” från de vuxna (Dolk,
2013, s. 113). Denna syn på makt och kunskap delade även Freire som menade att lärares
värderingar, medvetet eller omedvetet, förmedlas i all undervisning (Andersson, 2001, s. 9091). En förskollärare i vår studie menar att vissa barn tenderar att styra den planerade aktiviteten
åt ett annat håll än planerat av förskolläraren. Det barnet kan då behöva disciplineras i det
avseendet att förskolläraren dämpar barnets verbala uttryck eller försöker leda barnet åt en
önskvärd riktning vilket vi även kan se i Rantalas studie (2016, s. 81). När förskollärare försöker
uppmuntra barnen att vara mer verbala så finns det en risk att de tystlåtna barnens eget
inflytande minskar eftersom de inte får vara som de är. De tystlåtna barnen kanske trivs bättre
av att känna sig delaktiga, det vill säga få möjlighet att delta i en planerad aktivitet utan att
själva behöva ta egna initiativ. Samtidigt kan det ses som att de mer verbala barnens inflytande
också minskar när de inte ges utrymme till att få vara som de är. En risk med att låta de mer
verbala barnen få ta plats är att de får tolkningsföreträde och att deras egna åsikter på något sätt
blir en sanning för hela gruppen när de andra barnen inte yttrar sig. Möjligheten att få bestämma
själv försvinner på så sätt både för de mer verbala och de mer tystlåtna barnen vilket betyder
att makten ligger kvar hos förskolläraren.

Davidsson menar att det finns vuxna som argumenterar för att barn inte har tillräcklig förståelse
eller kunskap för att kunna fatta egna beslut (2018, s. 65-66). Ansvaret ligger hos de vuxna för
att låta barn få det inflytande som passar barnet utifrån ålder och mognad och de behöver arbeta
aktivt för att barn får en positiv upplevelse av inflytande. Davidsson hävdar att ju mer reellt
inflytande ett barn får, desto starkare självkänsla får barnet (2018, s. 66). Samtidigt bör det
diskuteras hur många val ett barn ska behöva välja mellan. Vi tolkar det som att det finns en
risk att ju större valfrihet ett barn har, desto mer förvirring skapar det hos individen. Att ha flera
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olika val att välja mellan kan upplevas som problematiskt. Det finns barn, och vuxna för den
delen, som har svårt att ta beslut och välja mellan olika alternativ (Dolk, 2013, s. 106-107). Att
välja är sällan enkelt och kan ibland också upplevas som ett tvång hos barn. Barn och vuxna
som behärskar det fria valet premieras och ses som kompetenta (Dolk, 2013, s. 106-107). Därför
är det angeläget att redan som barn få möjlighet till att praktisera inflytande för att kunna
behärska det fria valet, det vill säga makten att bestämma själv (Davidsson, 2018, s. 66). Barn
växer av ansvar men vi ser att det finns en risk att lägga för stort ansvar på den enskilda
individen (Dolk, 2013, s. 177). Det blir en form av moralism att den som inte tar ansvar och
fullt ut nyttjar det inflytande som ges inte blir sedd som kompetent. Risken är då kanske snarare
att barnet får en sämre självkänsla.

Alla barn vill inte bli starka ledare, alla barn vill inte prata inför en stor grupp, alla barn vill inte
ta plats utan är nöjda med att känna sig delaktiga i ett sammanhang istället för att tvingas ta
plats och få inflytande. Vid en av de planerade aktiviteterna som observerades gjorde ett av
barnen motstånd och valde att inte delta i det som förskolläraren hade planerat. Vår tolkning av
de planerade aktiviteterna där barn gör motstånd är att det går att ge barn reellt inflytande utan
att barnen tvingas göra saker de själva inte känner sig bekväma med. Davidsson menar att
förskollärarnas ansvar är att se till att barnet får en positiv upplevelse av inflytande vilket vi kan
se i studiens resultat när flera förskollärare låter barn delta på sina egna villkor (2018, s. 66).
Makten att bestämma själv om barnet vill delta eller inte försvinner på ett sätt när normen är att
ta plats. Att inte ta plats borde också ses som en form av inflytande, där individen själv har makt
att välja när och om hen vill ta plats för att upprätthålla normen om det individualiserade
samhället. Det är viktigt att vuxna är inkännande och lyhörda för att kunna stötta barnet i det
val hen gör. Ett barn som uppfattas som tillbakadragen kan behöva stöd och uppmuntran när
hen vill ta plats men det borde anses vara lika legitimt att uppmuntra och stötta barnet när hen
inte vill ta plats. Samtidigt kan det finnas en risk med att förskollärare låter de mer verbala
barnen få tolkningsföreträde och de barn som trivs bäst i bakgrunden få stanna där för att de
själva vill. Det kan innebära en obalans i maktrelationer längre fram, när dessa barn vuxit upp.
Barn blir självständiga och ansvarsfulla av att få reellt inflytande och makt att kunna påverka
sitt liv men vi ser också att det finns en risk att barn blir egocentriska om gruppen glöms bort
som den kan göra i ett samhälle som värdesätter individens rättigheter före gruppen.
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Slutsatser
Vår slutsats är att förskollärarna i studien ger barn inflytande när de lyssnar in deras intressen,
tankar och åsikter och genom att utforma en verksamhet som känns relevant för barnen. Normen
vid samtliga förskolor vi observerat är dock att förskollärare ogärna frångår sin planering vilket
innebär att möjligheten till inflytande främst finns vid planeringen av aktiviteterna. En annan
slutsats visar att barns åsikter tas i beaktande när förskollärare är mer flexibla då barn gör
motstånd eller yttrar sig emot den planerade aktiviteten, på ett icke-verbalt eller verbalt sätt.
Det går att upptäcka andra typer av lärandetillfällen om förskollärare vågar släppa på den röda
tråden. Samtidigt behövs gränssättning i planerade aktiviteter inomhus som förskolläraren
leder. Förskollärare måste ha den avgörande makten eftersom ansvaret ligger hos dem att följa
läroplanen. Däremot finns det utrymme för att ge barn reellt inflytande genom att förskollärare
avvarar en del av sin makt till förmån för barns inflytande. Detta kan ske genom att låta barnen
vara delaktiga i belutsfattandeprocesser från början till slut.

”De som alltid låter barn göra som de vill har fullständigt missförstått
begreppet frihet. Det är direkt fegt att säga till sina barn ”gör som ni vill”.

Astrid Lindgren (Elftorp, 2018, s. 19).

50

Förslag på vidare forskning
Ett förslag på vidare forskning är att fördjupa sig i Harry Shiers delaktighetsmodell och inrikta
sig på nivå 4 och 5. För att få en större förståelse för barns möjligheter till inflytande i
beslutsfattandeprocesser behöver det göras en etnografisk studie som pågår under längre tid. I
vår studie har vi fokuserat på förskollärares resonemang om barns inflytande samt observerat
planerade aktiviteter inomhus i små grupper av barn med tre till fyra barn i varje gruppaktivitet.
Eftersom gruppen är stommen i förskolan vore det intressant att se hur barns inflytande
påverkas i en större gruppkonstellation. Hur påverkar gruppdynamik barns inflytande i
planerade aktiviteter? Vad innebär det i en förskolekontext att som förskollärare ta hänsyn till
alla barnens olika viljor och begär? Vi ser att en studie mer fokuserad på hur gruppdynamik och
relationer mellan barn påverkar barns inflytande vore relevant för förskolechefer, förskollärare,
barnskötare och förskollärarstudenter att ta del av.
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Bilaga 1

Till förskollärare på förskola X
Vi heter Amelie Lönegren och Angelica Stoor och läser sista terminen på
förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi kommer skriva examensarbete för
förskollärarexamen (15 hp) där valt kunskapsområde är barns inflytande i planerade
aktiviteter. Med planerade aktiviteter menar vi de aktiviteter som förskollärare planerar och
genomför med ett tydligt didaktiskt mål. Inflytande handlar i vårt examensarbete om att barn
får möjlighet att påverka de planerade aktiviteter som förskollärare planerar och leder.
Syftet med vår studie är att få kunskap om hur förskollärare skapar förutsättningar för att ge
barn reellt inflytande i planerade aktiviteter. Därför kommer vi att observera planerade
aktiviteter inomhus med fokus på hur förskollärare bemöter barns verbala yttranden. Vi
kommer också genomföra kvalitativa intervjuer med två förskollärare från varje förskola i
anslutning till observationerna av de planerade aktiviteterna. Med kvalitativa intervjuer avses
här att försöka förstå sammanhanget utifrån förskollärares erfarenheter och upplevelser. Vi
behöver genomföra observationerna och intervjuerna vecka 47 och 48.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.
Det är frivilligt att delta i vår studie. Förskollärare och barn kan när som helst avbryta sitt
deltagande utan närmare motivering genom att ta kontakt med någon av oss via mail.
Insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn eller
andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att finnas med i examensarbetet. Data
som samlas in används enbart av oss i examensarbetet och finns på våra lösenordsskyddade
datorer. Lärare och annan skolpersonal kommer ej ha tillgång till informationen. När studien
är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. För att barn ska kunna delta i
observationerna behövs samtycke från vårdnadshavare, denna blankett om samtycke skickas
ut först när vi blivit godkända att få genomföra vår studie hos er. Examensarbetet kommer
efter avslutad kurs publiceras offentligt på DiVA - digitala vetenskapliga arkivet som är
högskolans publikationsdatabas. Dataskyddsförordningen (The General Data Protection
Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
rätten till skydd av personuppgifter. I vår studie framkommer inga som helst personuppgifter
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vilket gör identifiering av deltagare i studien omöjligt. De samtyckesblanketter som deltagare
i studien har skrivit under raderas efter studien är genomförd och avslutad.

Amelie Lönegren, studerande
E-post: X
Angelica Stoor, studerande
E-post: X
Sanna Bäcke, handledare
Telefon: X
E-post: X
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Bilaga 2

Samtyckesbrev till förskollärare
Vi heter Amelie Lönegren och Angelica Stoor och läser sista terminen till förskollärare vid
Högskolan Dalarna. Syftet med vår studie förklaras i informationsbrevet. Om du godkänner
det så kommer intervjun att spelas in i en ljudfil, i annat fall för vi endast anteckningar.
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. I
vår studie framkommer inga som helst personuppgifter vilket gör identifiering av deltagare i
studien omöjligt. De samtyckesblanketter som deltagare i studien har skrivit under raderas
efter studien är genomförd och avslutad.
Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i våra observationer och kvalitativ intervju för
kommande examensarbete:






Ditt deltagande i uppgifterna är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan närmare motivering genom att ta kontakt med någon av oss via mail.
Insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn
eller andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att finnas. All insamlad data
kommer endast att finnas på våra lösenordsskyddade datorer. Lärare och annan
skolpersonal kommer ej ha tillgång till informationen. När studien är genomförd
kommer all insamlad data att förstöras.
Observationerna och intervjuerna kommer att presenteras i form av examensarbete för
lärare och kurskamrater inom undervisning vid Högskolan Dalarna.
Examensarbetet kommer efter avslutad kurs publiceras offentligt på DiVA - digitala
vetenskapliga arkivet som är högskolans publikationsdatabas.

Härmed intygas att villkoren ovan godkänns
Namnförtydligande
Underskrift
Datum
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Med vänliga hälsningar,

Amelie Lönegren, studerande
E-post: X
Angelica Stoor, studerande
E-post: X

Sanna Bäcke, handledare
Telefon: X
E-post: X
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Bilaga 3

Informationsbrev till vårdnadshavare
Vi heter Amelie Lönegren och Angelica Stoor och läser sista terminen till förskollärare vid
Högskolan Dalarna. Vi kommer skriva examensarbete för förskollärarexamen där valt
kunskapsområde är barns inflytande i planerade aktiviteter. Med planerade aktiviteter menar
vi de aktiviteter som förskollärare planerar och genomför med ett tydligt didaktiskt mål.
Under vecka 47 och 48 kommer vi vara på ert/era barns förskola för att göra observationer.
Syftet med vår studie är att få kunskap om hur förskollärare skapar förutsättningar för att ge
barn reellt inflytande i planerade aktiviteter. Observationerna kommer genomföras inom den
dagliga verksamheten på förskolan och innebär på så vis inte något obehag för barnet. Vi
kommer enbart föra anteckningar, dvs. inga video- eller ljudinspelningar av samtalssituationer
eller liknande på barn eller personal kommer genomföras. Dataskyddsförordningen (The
General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. I vår studie framkommer inga som
helst personuppgifter vilket gör identifiering av deltagare i studien omöjligt. De
samtyckesblanketter som deltagare i studien har skrivit under raderas efter studien är
genomförd och avslutad.
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i våra observationer för kommande
examensarbete:
 Ditt barns deltagande i uppgifterna är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt
barns deltagande utan närmare motivering genom att ta kontakt med någon av oss via
mail.
 Insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn
eller andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att finnas. All insamlad data
kommer endast att finnas på våra lösenordsskyddade datorer. Lärare och annan
skolpersonal kommer ej ha tillgång till informationen. När studien är genomförd
kommer all insamlad data att förstöras.
 Observationerna kommer att presenteras i form av examensarbete för lärare och
kurskamrater inom undervisning vid Högskolan Dalarna.


Examensarbetet kommer efter avslutad kurs publiceras offentligt på DiVA - digitala
vetenskapliga arkivet som är högskolans publikationsdatabas.

För att ditt/dina barn ska kunna delta i studieuppgifterna behövs ett samtycke från dig/er. Vi ber
dig/er därför att fylla i och lämna in formuläret på nästa sida. I det fall du/ni inte lämnar skriftligt
svar så kommer ditt barn inte att medverka i observationer som genomförs på förskolan under
vår studietid.
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Med vänliga hälsningar,
Amelie Lönegren, studerande
E-post: X
Angelica Stoor, studerande
E-post: X
Sanna Bäcke, handledare
Telefon: X
E-post: X
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Informerat samtycke
Med detta formulär vill vi försäkra oss om att du tagit del av information om de observationer
som vi kommer att genomföra för kommande examensarbete inom förskollärarutbildningen vid
Högskolan Dalarna och samtycker till deltagande. Kryssa i ja i rutan nedan om du godkänner
att ditt barn får observeras i den dagliga verksamheten på förskolan.

Jag godkänner att mitt barn
(namn)……………………………………....……………….................................

1. får observeras i den dagliga verksamheten för examensarbetet som nämns i bifogat
brev:
Ja

☐

Datum …………….

Namnteckning
…………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande
…………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 4
Barns inflytande i planerade aktiviteter inomhus

Förskollärare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Barn
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Deltagare: F = Förskollärare och B = Barn
Förskollärare:
1. Bemöter barnet med ett öppet svar
2. Bemöter barnet med ett slutet svar
3. Följer upp barnets intresse
4. Följer inte upp barnets intresse
5. Ger positiv respons på barnets initiativ
6. Ger negativ respons på barnets initiativ

Barn:
7. Uttrycker sin åsikt verbalt
8. Uttrycker sin åsikt icke-verbalt (kroppsspråk)
9. Reagerar positivt på respons från förskollärare
10.Reagerar negativt på respons från förskollärare
11.Tar eget initiativ
12.Barnet deltar i samtal med förskollärare
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Bilaga 5

Kvalitativ intervjustudie
Korta informationsfrågor till den intervjuade:
1. Hur gammal är du och hur många år har du arbetat som förskollärare?
2. Hur skulle du beskriva förskolan du arbetar på?
3. Hur många barn är det på avdelningen du arbetar på samt ålder på barnen?
Intervjufrågor
1. Hur upplevde du att barn fick inflytande i din planerade aktivitet?
2. Finns det något som hindrar dig att ta tillvara på barns verbala yttranden?
3. Vilka fördelar finns det med att låta barn få inflytande i planerade aktiviteter?
4. Vilka nackdelar finns det med att låta barn få inflytande i planerade aktiviteter?
5. Vad gör du som förskollärare för att alla barn ska få möjlighet till inflytande i en
planerad aktivitet inomhus? Är det möjligt? Varför/varför inte?
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