
EXAMENSARBETE

Barns delaktighet i förskolan

Anna Andersson

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 

Barns delaktighet i förskolan 
Children's participation in preschool 

 

 

 

 

 

Anna Andersson 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Förskollärarexamen 

Höstterminen 2012 

 

 

 

 

Handledare; Gunilla Johansson 

Luleå Tekniska Universitet 

 



 
 

 

Förord 

Först och främst vill jag tacka berörda pedagoger och andra inblandade på förskolan för att jag fått ta 
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bok och läst. Jag vill tacka min man för att han låtit mig skriva ostört flera helger och skapat tid som 

inte finns. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Gunilla Johansson som har ledsagat mig på ett bra sätt utan att 

driva för hårt men ändå ge bra och kloka råd. 

  



 
 

Abstract 

Syftet med studien är att undersöka barnens delaktighet i temaarbetet på en förskola som 

arbetar utifrån ett Bifrostinspirerat arbetssätt. Jag har försökt beskriva, analysera och förstå 

pedagogernas förhållningssätt till barnens delaktighet, barnens påverkansmöjlighet vid 

temaarbetet och hur delaktiga barnen är i verksamheten. 

För att få ett underlag att bearbeta har jag inledningsvis genomfört en litteraturstudie, därefter 

observerat och slutligen intervjuat pedagoger som är verksamma på förskolan där studien 

genomfördes. 

Studien visar att de faktorer som skapar förutsättningar för barnens möjlighet till påverkan i 

temaarbete samt delaktigheten i verksamheten främst är beroende av pedagogernas 

förutsättningar för planering och barnens ålder. Pedagogernas förhållningssätt till barns 

delaktighet i verksamheten är positiv och intervjuerna visar att deras intentioner är att utmana 

och fånga barnens intresse vid temaarbetet. Min slutsats av den här studien visar att 

pedagogerna ser möjligheter till vidareutveckling av barnens delaktighet och påverkan men att 

de saknar redskap för att utveckla detta.  

Sökord: förskola, delaktighet, tema 
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1. Inledning 

 

Min nyfikenhet för att studera barns delaktighet väcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen på den femte terminen av utbildningen till förskollärare.  Jag var placerad på en 

Bifrostinspirerad förskola i Norrbotten som lägger upp verksamheten utifrån olika teman. 

Med hänsyn till att verksamheten utgår från temaarbete blev det naturligt att koppla studien 

till detta. 

 

Men hur delaktiga är barnen i arbetet som sker på förskolan? Är det pedagogerna som styr 

innehållet i verksamheten eller lyckas de fånga upp barnens tankar och idéer?  Delaktighet 

kräver kunskap och förståelse för andras situation och tankar. Förståelse för andras situation 

och tankar kräver kommunikation och öppenhet.  Vuxna som arbetar med barn måste ha 

förmågan att förstå och se barnens livsvärld och en vilja att kommunicera med barnet. Språket 

är människans viktigaste redskap för kommunikation, begreppsbildning och bearbetning av 

känslor och tankar. Språket är vårt sätt att kommunicera med omvärlden, vi förhandlar tankar, 

skapar överenskommelser och samspelar med vår omgivning. Delaktighet kräver inte tid, men 

planering gör det. Om det saknas tid till planering minskar möjligheten till delaktighet. Inte i 

vardagssituationer men i verksamhetens utformning.  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs vikten av en demokratisk verksamhet 

och barnens möjlighet att påverka och vara delaktiga i utformningen av denna.  ”De behov 

och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Skolverket, 

Lpfö 98, rev. 2010, s.12). Delaktighet som pedagogik ges en djupare innebörd där barns sätt 

att förstå och uttrycka sig får reell betydelse genom att bilda både innehåll och form i 

forskning och praxis. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) har forskat kring synsättet på 

barns delaktighet och rätt att uttrycka sin mening. Undersökningar visar att delaktighet är en 

grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan, och att pedagogerna för att tolka 

barns perspektiv måste ha generell och specifik kunskap om barns kunskapsbildning, samt 

lyssna på barnen. Pedagogerna bör sträva efter att fånga barns perspektiv genom intervjuer, 

videoinspelningar och dokumentation av barns alster. Barns delaktighet blir dock sällan en 

pedagogisk fråga, då kunskap och verktyg saknas för att analysera och tillämpa kunskapen 

från dokumentationen och därigenom barns möjlighet att påverka genom delaktighet. 

 

I arbetet med denna studie har jag använt material om Bifrostpedagogiken som inriktar som 

mot skolans verksamhet eftersom det inte finns några vetenskapliga skrifter om denna 

pedagogiska inriktning inom förskolans verksamhet. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och förstå pedagogernas förhållningssätt till 

barns delaktighet på en Bifrostinspirerad förskola 

 

   – hur stor påverkansmöjlighet har barnen på temaarbetet i förskolan 

 

   – hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt till barns delaktighet  

 

   – hur delaktiga är barnen i verksamheten  
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3. Bakgrund 

 

Vallberg Roth (2002) har beskrivit förskolans utveckling sedan den startades på 1850-talet 

och hur verksamheten har genomgått flera stora förändringar, där möjligheten och vikten av 

barns delaktighet i verksamheten haft större betydelse sedan förskolan fick en egen läroplan. 

När de första förskolorna, som benämndes Barnträdgård, startades, var verksamheten en 

institution där barnen övervakades av en barnträdgårdslärarinna, vars roll var att finnas till 

såväl för modern som för barnet. Därefter förändrades verksamheten till en så hemlik miljö 

som möjligt, allt för att skapa goda förutsättningar för barnens kommande roller i familjen. I 

samband med att läroplanen för grundskolan kom 1969 byttes benämningen Barnträdgård 

(Kindergarten) ut mot förskola och det ställdes krav på pedagogiskt innehåll i verksamheten 

även för de yngre barnen. 1998 fick förskolan sin första läroplan där betoningen låg på att den 

pedagogiska verksamheten ska grunda sig på omsorg, fostran och lärande (Skolverket, 1998).   

Den läroplan som gäller för förskolan idag (Skolverket, 2010) tydliggör vikten av barns 

delaktighet på förskolan och gör gällande att möjligheten till demokrati påverkar den sociala 

utvecklingen på ett positivt sätt. När barn erbjuds delaktighet och förutsättningar för att 

uttrycka sina tankar och idéer stärks självkänslan och förmågan att ta ansvar ökar.  

Delaktighet skapar även engagemang och viljan och lusten till lärande ökar. 

 

På förskolor där ett Bifrostinspirerat arbetssätt med fokus på temaarbete dominerar 

verksamheten är det särskilt intressant att se hur mycket barnen påverkat arbetet med temat. 

Tanken med det Bifrostinspirerade arbetssättet är att det ska skapa förutsättningar för barnens 

delaktighet i verksamheten och därmed ska även deras vilja till lärande öka. Pedagogernas 

barnsyn och deras förhållningssätt till barns delaktighet påverkar temaarbetet.  

 

Det första målet med studien var att genom en litteraturstudie försöka få en inblick i hur dessa 

parametrar påverkar arbetet med delaktighet och inflytande.  Nästa steg i litteraturstudien var 

att se vad läroplanen säger om delaktighet och inflytande samt jämföra vilken lärandeteori 

denna lutar sig mot och om detta skiljer sig från Bifrostpedagogiken. Efter att litteraturen var 

bearbetad övergick studien till att undersöka hur dessa vetenskapliga fakta stämmer överens 

med pedagogernas tankar och förhållningssätt till ovanstående.  

 

3.1 Bifrostpedagogik 

 

Abildtrup Johansen m.fl. (1997) har i boken Möjligheternas barn i möjligheternas skola 

beskrivit bakgrunden och tanken med Bifrostpedagogiken. Den första Bifrostskolan 

grundades 1987 i Danmark av en grupp föräldrar och pedagoger som ville förändra och 

utveckla skolans undervisningsprinciper. Grunden i skolans människosyn och den 

pedagogiska undervisningen följer samhällsutvecklingen och vilar sig mot basvetenskaperna 

pedagogik och psykologi. Syftet med pedagogiken är att betona och utveckla elevens 

naturliga nyfikenhet liksom att uppmuntra ömsesidig respekt för andra barn, lärare och vuxna. 

En målning av Erzsebet O. Farsang som benämns Vägen till Sagolandet, kan användas som 

ett försök till beskrivning av tanken med pedagogiken. Målningen visar två barn som vandrar 
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hand i hand upp efter en vacker regnbåge. Under dem finns en by med hus och barn som 

leker. Ju högre upp på regnbåden som barnen kommer desto mer ökar deras möjlighet till ett 

bredare perspektiv på den kända världen nedanför dem. Framför dem väntar en utopisk värld 

med hopp och framtidstro och med detta i åtanken känner barnen mod att lämna sin trygga 

värld bakom sig.  Människans föreställningsförmåga som en essentiell egenskap för lärande 

och utveckling är en viktig del av Bifrostpedagogiken och att hoppet om en bättre framtid 

ligger inbäddad hos oss. Det gäller att utveckla den egna förmågan att uppleva verkligheten ur 

olika perspektiv för att kunna finna meningen och innebörden i livets olika möjligheter. På så 

sätt kan man få en djupare förståelse för världen man lever i och även hitta sätt att utveckla 

den. Inlärningserfarenheter ska utveckla förståelse som sträcker sig bortom klassrumsbaserad 

repetition och inlärning. ”Skolans målsättning är att barnen ska utvecklas till visionära 

människor med levnadsmod och livsglädje och som ser sig själva som huvudaktörer både i 

sina egna liv och i samhället” (Abildtrup Johansen m.fl., 1997, s.8). 

 

Bifrost var, enligt den nordiska mytologin, bron som gick mellan människornas och gudarnas 

värld. Den vackra bron var i form av en stor båge i färgerna rött, orange, gult, grönt, blått och 

violett. Guden Heimdal vaktade bron och hans uppgift var att varna gudarna genom att blåsa i 

sitt horn om jättar eller människor kom nära den. Människorna kunde se de klara färgerna i 

bron och kallade den för regnbågen som trots dess sköra utseende var så stark att den inte 

kunde störta samman även om världen gick under. 

 

Inom Bifrostpedagogiken arbetar man med olika tema, vilket sker under olika långa 

tidsperioder. Det kan vara mindre temaområden som bearbetas under några månader men ett 

tema kan även sträcka sig över hela terminen eller läsåret. Man arbetar ofta med samma tema 

på hela skolan och det sker ett tätt samarbete mellan de olika klasserna. Teman tar sina 

utgångspunkter i kultur och naturupplevelser och bygger på att barnen får uppleva ett tema, 

inte bara läsa om det. I slutet av varje tema, som kan sträcka sig över en-två terminer, sker en 

värdring av elevens arbetsinsats och varje elev får en portfolio med innehållet över arbetets 

gång (Abildtrup Johansen m.fl., 1997). På verksamheten som min studie grundar sig på är det 

pedagogerna som tillsammans väljer ett tema. Innehållet i temat skall kopplas till läroplanen 

och de prioriterade mål som gäller för det aktuella året. Efter temauppstarten är det barnens 

intresse och nyfikenhet som ska påverka det fortsatta arbetet.  

 

”Skolans pedagogiska arbete syftar till att förena känslor, kunskap och fantasi” (Abildtrup 

Johansen m.fl., 1997, s.25). Barnens arbete ska vara färgrikt och förena dåtid och nutid i ett 

historiskt perspektiv och sträckas ut i tid och rum. Det skall alltså handla om vår egen kultur i 

ett historiskt perspektiv och andra kulturer i ett globalt perspektiv. I det Bifrostinspirerade 

arbetssättet är elevernas delaktighet av stor vikt. Lärarna besitter inte själva kunskapen om 

vad som är viktigt eller inte för eleverna utan tanken med denna pedagogik är att eleverna 

själva ska vara medbestämmande i lärandeprocessen och på så sätt skall lusten till lärandet 

öka. Med läroplanen som utgångspunkt ska det tematiska arbetssättet tillvarata elevernas 

kreativitet och nyfikenhet till lärandet. 

 



5 
 

3.2 Tema 

 

Temaarbete möjliggör en röd tråd i verksamheten på förskolan. Pedagogerna har någonting att 

knyta upp målen kring och det skapas även en tydlig utgångspunkt i arbetet med prioriterade 

strävansmål. Temat bör ha sin utgångspunkt i barnens intresseområden, tidigare kunskap i 

gruppen och utifrån läroplanens strävansmål.  Eriksson (1989) anser att detta bör vara kärnan i 

temat för att barens lust och nyfikenhet ska tillvaratas på ett bra sätt. Därefter fördjupar man 

sig inom ett visst ämnesområde under en längre tid för att skapa trygghet och igenkänning hos 

barnen. För att få kvalitet i arbetet bör det finnas ett klart syfte som är genomarbetat i 

personalgruppen och en tydlig struktur för hela temaarbetet. Trots en tydlig struktur måste det 

finnas utrymme för flexibilitet för att möjliggöra en anpassning och ett möte med barnens 

egna tankar och idéer under arbetets gång. ”Planeringen för temat justeras utifrån vad som 

kommer fram under introduktionen av temat i barngruppen” (Eriksson, 1989, s.30). Det är 

även viktigt att ha färdiga dokument för utvärdering och en planering för hur temat ska 

dokumenteras innan arbetet påbörjas. Abildtrup Johansen m.fl. (1997) beskriver upplägget för 

ett bra arbete i fyra faser; beslut, planering, utförande och utvärdering. Författarna 

understryken även vikten av den personligt inriktade processen och att det ska finnas ett 

samband mellan det huvudet tänker och det handen gör.  

 

Utgångspunkten är alltid barnets föreställningar och önskningar vilka kommer fram i dialogen 

mellan pedagoger och barn. Även om barnen är delaktiga i innehållet i temat så är det 

förskollärarna som måste styra arbetet och ge redskapen för att arbetet ska fortgå i önskvärd 

riktning. Enligt Nilsson (2007) ställer temaarbete större krav på lärarens förberedelser medan 

möjligheterna till delaktighet och även möjligheten att fånga elevernas nyfikenhet och intresse 

positivt, ökar. När arbetsgruppen har skapat en grovplanering med syfte och mål över temat 

underlättar detta möjligheterna att följa den röda tråden genom hela arbetet även om barnens 

delaktighet styr temats innehåll. Enligt Allmänna råd (Skolverket 2005) möjliggör ett 

temainriktat arbetssätt att barnens egna frågeställningar och utforskande lyfts fram. ”Genom 

personalens dialog med barnet och barngruppen utmanas språket och tänkandet i ett 

meningsfullt sammanhang” (Skolverket, 2005, s.25). 

 

När temaarbete används som metod i förskolan kan pedagogerna arbeta med många olika 

uttrycksformer kring ett specifikt ämne vilket gör att det är lättare att följa den röda tråden i 

arbetet. Enligt Abildtrup Johansen m.fl. (1997) utvecklar arbetet på detta sätt både färdigheter, 

kunskaper och åsikter. Hon skriver även om hur det demokratiska förloppet stärks av det 

tematiska arbetssättet; temauppstarten som gemensam utgångspunkt som följdes av en 

diskussion som leder fram till den gemensamma problemformuleringen. Varje individ bidrar 

med personliga synpunkter samtidigt som man lyssnar på varandra, alla får uppleva 

möjligheten att påverka genom aktiva argumentationer. Varje individ får då möjligheten att 

känna sig medansvariga i det fortsatta arbetet och ta ansvar för sina egna handlingar. Vid 

avslutningen av temat synliggörs styrkan i alla människors olikheter då olika vägar kan leda 

till samma slutmål.  Även om eleverna har valt olika fördjupningsarbeten har de samma mål 

att sträva mot och samma temauppstart som utgångspunkt.  
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Upplägget för hur eleverna arbetar med tema inom Bifrostpedagogiken är åldersanpassad där 

lågstadiebarnen har mer uppdelad tid i verkstäderna, mellanstadiebarnen integrerar 

verkstadsarbetet mer och högstadieeleverna arbetar i projektform. Verkstäderna som används 

i arbetet i är läs- och skriv, laboratoriet och ateljén. Genom arbetet i läs- och skrivverkstaden, 

laboratoriet och ateljén får eleverna se att ett tema kan bearbetas utifrån helt olika 

infallsvinklar. Detta arbetssätt gör att eleverna får uppleva olika undervisningsformer vilket är 

en förutsättning för de kommande projektarbetena i högstadiet. De har då fått en helhetsbild 

över undervisningens form och innehåll, där innehållet är det undervisningen handlar om – 

temat, och formen på vilket sätt undervisningen sker. ”Ämnena flyttar sig i tid och rum och 

öppnar för varierade områden i fråga om kunskap, färdigheter och värderingar” (Abildtrup 

Johansen m.fl., 1997, s.106). Huvudtemat är språngbrädan som leder till upplevelser i alla 

olika uttrycksformer! 

3.3 Barnsyn 

 

I varje situation när vi agerar som pedagoger använder vi oss av ett sätt att tänka om barn, 

kunskap och lärande. Sättet att se på barn påverkats av samhället och vilken forskning som 

dominerar vetenskapen. Vallberg Roth (2002) har delat in förskolans historiska utveckling i 

olika läroplansperioder där hon synliggör olika tydliga inriktningar vad gäller synen på barn 

och barns utveckling vilka kan kopplas till samhället och dess uppbyggnad. Under det goda 

hemmets och hembygdens läroplansperiod fostrades barnen till exempel till något som vi idag 

uppfattar som väldigt könsbundet och främmande. Varje tid och samhälle fostrar sina barn 

efter sitt samhälles behov vilket gör att det som var en pedagogisk tanke på 1800-talet känns 

väldigt främmande för dagens samhälle. Barnsynen har gått från att ha sett barn som tomma 

blad, tabula rasa, till att se de som medforskare i en ständigt föränderlig värld sedan de första 

barnträdgårdarna startades på 1850-talet (Dysthe, 2003). 

 

För att ta del av barns tankar och förstå dem måste pedagogen kunna se verksamheten ur ett 

barns perspektiv. Möjligheten att förstå barns perspektiv handlar i grunden om våra egna 

perspektiv, vare sig vi är forskare eller pedagoger. ”Med barns perspektiv avses »det som 

visar sig för barnet», barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 

2003, s.42). Johansson (2003) har efter en studie beskrivit tre olika sätt att definiera barnsyn 

på; barn är medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella. De olika synsätten visar på 

hur pedagogen försöker förstå och förhålla sig till barn. Synsätten som beskrivs kan uppfattas 

som väldigt olika och huvuddelen av pedagogerna i undersökningen förhöll sig oftast till alla 

tre även om de tenderade att knyta an mer till någon av dem. Johansson har även forskat på 

och påvisat att mötet som sker mellan barns och vuxnas livsvärldar påverkar barnets 

utveckling. För att närma sig barnet och försöka förstå dess tankar och intentioner måste 

pedagogen vara medveten om sin egen barnsyn och inställning till denna. Genom att bli en del 

av och försöka få insyn i barnets egen livsvärld ökar förståelsen för pedagogen att möta barnet 

på dess nivå. Detta kräver närvaro, närhet, sensivitet, respekt och kanske framförallt - tid.  

 

Om vi väljer att se på barnen som kompetenta och vågar lyssna på dem och ge dem inflytande 

samt intar en medforskande roll, gynnas det demokratiska arbetet mer än om vi ser oss själva 
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som förmedlande pedagoger, som i förväg redan vet vad barnen behöver lära sig. När det 

kompetenta barnet tillåts komma i fokus sker ett möte mellan vuxna och barn på jämlika 

villkor och det finns en respekt i mötet som kan leda till spännande utvecklingar. Genom att 

se barn som medmänniskor möter pedagogen barnet som en person med intentioner, 

önskningar och förmågor som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. (Johansson, 

2005) Barn är nyfikna och har en inneboende lust att söka nya utmaningar, vilket pedagogerna 

bör ta hänsyn till vid mötet mellan barn och pedagoger i verksamheten på förskolan. 

 

En annan viktig faktor som bland annat Pramling Samuelsson & Carlsson Asplund (2007) 

belyser är kommunikation, vilket inte bara inbegriper orden som sägs utan också den andres 

existens, gester, tonfall och ansiktsuttryck vilket formar en helhet som berättar om människors 

tankar och sätt att vara. Det är inte en fråga om inlevelse, eller att känna som den andre, mer 

en strävan att försöka förstå den andres varande i världen. Likväl kan vi inte fullt ut förstå 

andra människor eftersom vi inte kan kliva ur vår egen kropp och in i den andres. Språket är 

människans viktigaste redskap för kommunikation, begreppsbildning och bearbetning av 

känslor och tankar. Språket är vårt sätt att kommunicera med omvärlden, vi förhandlar tankar, 

skapar överenskommelser och samspelar med vår omgivning. Språkutvecklingen sker olika 

hos olika barn, allt sker i en kontext av olika sammanhang i olika kulturer. Redan hos små 

barn ser man att människan lär sig på olika sätt, en del genom aktivt deltagande, andra genom 

att observera. Det finns inget sätt som är bättre än det andra, alla lär vi oss genom våra sinnen, 

genom upplevelser och erfarenheter. Språk består av så mycket mer än det talade språket. 

Kroppsspråk, textspråk, symbolspråk, bildspråk och andra icke-verbala språk. Pedagogerna 

har en oerhört viktig roll eftersom dennes uppgift är att förstå och tyda barnens språk. De barn 

som inte har utvecklat ett verbalt språk uttrycker sig på många andra sätt vilket förskolläraren 

måste tolka ur ett barns perspektiv.  

 

Abildtrup Johansen m.fl. (1997) beskriver vikten av det goda samtalet inom 

Bifrostpedagogiken. Det är viktigt med öppenhet mellan samtalsparterna och förmågan att 

lyssna aktivt beskriver hon också som en stor del för ett lyckat samtal. Detta gäller alla 

samtal, mellan barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. Likställdheten är ytterligare en 

parameter som påverkar samtalets förutsättningar. Hon tydliggör även lekens betydelse för 

lärandet och synen på leken som ett skapande arbete. När barn leker lär de sig något nytt. 

Genom leker skapas förståelse för någon som ännu är okänt och för att tillägna sig nya 

färdigheter. I leken är det barnet själv som styr handling och innehåll, ensamma eller genom 

interaktion med andra. Enligt Bifrost borde skolan i större utsträckning bygga vidare på leken 

som arbetsform istället för att skära av den, vilket enligt författarna, i stor utsträckning görs 

idag. I leken stimuleras även känslor, fantasi och förnuft och den fortgår så länge barnet 

känner ett intresse och engagemang. ”Den verksamheten skulle lika gärna kunna kallas 

arbete” (Johansen Abildtrup m.fl.1997, s.68). Pedagogerna på förskolan har en oerhört viktig 

uppgift för att kunna erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet som innehåller både omsorg, 

fostran och lärande.  
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3.4 Barns delaktighet 

 

Delaktighet innebär enligt Svenska Akademiens Ordlista att ha del av eller vara inblandad. I 

förskolans läroplan står följande: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former 

av samarbete och beslutsfattande” (Skolverket, Lpfö98, rev 2010, s. 12). Syftet med barnens 

delaktiga i verksamheten är att de ska få ett första möte med demokrati, lära sig samarbeta och 

fatta beslut.  

 

Faktorer som påverkar barns delaktighet och inflytande i verksamheten är bland annat 

barnsyn och synen på maktförhållandet mellan vuxna och barn. Abildtrup Johansen 

m.fl.(1997) vill att barnen ska bli visionärer, de ska utvecklas till kreativa och tänkande 

individer som har mod och vilja att utvecklas med sig i sitt bagage. För att känna mod och en 

vilja att utvecklas måste varje individ känna en trygghet. Ansvar skapar trygghet. Ett sätt att 

skapa delaktighet är genom att låta barnen ta ansvar för sina egna handlingar. ”Att ha rätt till 

delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma” (Johannesen, 2009, s.31). 

Delaktighet handlar om gemenskap och förståelse för alla människors lika värde. Delaktighet 

och demokrati får inte blandas ihop med ansvaret för verksamhetens innehåll. Det är 

pedagogernas uppgift är att ansvara för verksamheten och dess pedagogiska innehåll men 

genom att vara lyhörd för barnens uttryck tillåts de vara delaktiga i verksamhetens 

utformning.  

 

Pedagoger som ser barn som aktörer av sin egen omgivning har en vilja att möta dem och 

göra dem delaktiga i verksamheten. Detta kräver att pedagogen anstränger sig aktivt för att 

försöka förstå vad barnen tänker och tycker. Små barn har åsikter, intentioner och vilja, de är 

inte tomma kärl som ska fyllas med kunskap av den vuxna. Synen på barn som kompetenta 

har ökat betydligt de senaste åren och genom att se barn som kompetenta innebär det att man 

ser möjligheten att öka kunskapsinhämtningen. Kompetens innebär inte färdig kunskap utan 

möjliggör inhämtning av densamma (Johannesen, 2009). Vårt sätt att prata med barn och 

sättet vi möter dem på påverkas av vår syn på barnen som kompententa individer. För att låta 

en annan individ vara delaktig förutsätter det ett möte där man ser den andra som medskapare. 

Om intentionen är att försöka förstå och ta del av någon annans livsvärld ökar 

förutsättningarna för ett samstämmigt möte men för att närma sig förståelsen för en annan 

människas habitus krävs kunskap och viljan att se saker ur en annans människas perspektiv. 

Ett sätt att närma sig barns värld är genom strukturerade samtal (Dovenborg, 2012). Avsikten 

med det strukturerade samtalet är flera, dels att utmana barnet att berätta om en upplevelse 

och även för pedagogen att utveckla ett specifikt förhållningssätt till barns lärande. 

 

Pedagogerna på förskolan kan genom observationer, dokumentation och diskussioner med 

barnen ta del av deras behov och intressen som sedan blir en del av verksamhetens utformning 

och planering. Barnens sociala utveckling har betydelse för hur mycket ansvar de tar för sina 

egna handlingar och verksamhetens innehåll. För barn som inte har utvecklat ett verbalt språk 

måste pedagogen försöka tolka deras uttryck och agerande.  Detta kräver ett samspel och en 

tillit mellan barn och pedagoger. ”De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns 
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inflytande över sin egen vardag och det krävs att personalen både har förutsättningar för 

arbetet och en medvetenhet om hur barn kan involveras” (Skolverket, 2005. s.32). En 

förutsättning för att detta ska fungera kan vara storlek på barngrupp kontra personaltäthet men 

även miljöns utformning och beskaffenhet påverkar arbetet med barns delaktighet. För högt 

antal barn i gruppen försvårar möjligheten för pedagogerna att se, lyssna på och bekräfta varje 

individ. Vid stora barngrupper krävs mer styrning av verksamheten vilket försvårar 

förutsättningarna för delaktighet och inflytande. Genom att dela upp barnen i mindre grupper 

ökar möjligheterna för pedagogerna att möta varje enskilt barn.   

 

Bifrostpedagogiken grundar sig till stor del på delaktighet. Delaktighet och samarbeta mellan 

pedagoger, arbetslag, elever och klasser. Direkt efter presentationen av temat görs eleverna 

delaktiga genom att pedagogerna försöker fånga deras tankar och idéer kring det fortsatta 

arbetet. Därefter fortsätter eleverna brainstormingen kring det kommande arbetet och skriver 

upp hur detta ska fortskrida. Lärare och elever kommer tillsammans fram till avgränsningar 

och arbetssätt vilket ska gälla under temaperioden. Eleverna tar på detta sätt ansvar för sina 

egna handlingar genom att vara delaktiga genom hela processen och arbeta på det sätt man 

tillsammans beslutat i uppstarten. Lärarna tar kontinuerligt del av och diskuterar elevernas 

tankar och idéer under arbetet vilket skapar en positiv lärandemiljö för både elever och lärare. 

Samarbetet mellan elever och lärare har enligt Johansen Abildtrup m.fl. (1997) fler positiva 

effekter såsom förståelse för att vi lär på olika sätt och att alla kan lära av varandra. Det är inte 

läraren som besitter en sann och säker kunskap som ska förmedlas till eleverna, vi lär av och 

med varandra. 

3.5 Lärandeteorier 

 

Sedan småskolans tid har det funnits en pedagogisk tanke med utbildnings- och 

omsorgsverksamhet som bedrivits i Sverige. Det finns många olika teorier om hur människan 

på bästa sätt tar till sig kunskap och läroplanen har under olika årtionden haft olika inriktning 

med hänsyn till vilka teorier som dominerat forskningen. Säljö (2000) beskriver hur teorierna 

kring lärande har förändrat och formats efter samhället utformning. Skolans uppdrag blir 

således en spegling av samhällets uppbyggnad, rådande maktstruktur och behov.  När 

förskolan fick sin första läroplan, år 1998, var de sociokulturella lärandeteorierna i fokus men 

före det hade både behaviorismen och den kognitiva konstruktivismen varit styrande för 

synen på verksamheten. I denna studie lutar jag mig mot synen på ett sociokulturellt lärande.  

3.5.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 

 

Enligt den sociokulturella lärandeteori är det viktigaste för människor att aktivt tolka budskap, 

relationer och situationer och allt detta kräver ett samspel där man strävar efter att få 

budskapen meningsfulla. Lärandet uppkommer på två plan – först på det sociala planet och 

därefter på det inre planet (Dysthe, 2003). En annan grundsten i denna teori är språkets 

betydelse, kunskapen formas av kommunikationen mellan individer, den medieras, 

kommuniceras och konstrueras i sociala sammanhang. Allt beteende bestäms av 

förväntningar, roller och status, som i sin tur bestäms av det omgivande sociala systemet. 
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Den ryske teoretikern Lev Vygotskij ansåg att kommunikationen och interaktionen mellan 

individer låg till grund för all utvecklingen. Vygotskij skriver även om den proximala 

utvecklingszonen, det utvecklingssteg en individ inte klarar själv men klarar tillsammans med 

en kamrat som kan lite mer. Denna zon skapas genom samarbete och barnens lust att hjälpa 

varandra. Utmaningar påverkar lärandet positivt men en annan viktig faktor är relevans och 

verklighetsanknytning. Vygotskij ansåg att språket hade stor betydelse och satte det givande 

samtalet i centrum för lärandet (Strandberg, 2006). Detta motsatte tidigare forskning om 

lärandeteorier som ansåg att utveckling skedde inifrån och ut. Jean Piaget, som hade stor 

genomslagskraft i Sverige under 1970-talet ansåg att barn gick igenom samma 

utvecklingsstadium oavsett miljö och att man endast behövde invänta rätt mognadsfas för att 

utveckling skulle ske. Han ansåg att utveckling var någonting som skedde inom varje individ 

och att det inte var beroende av ett sammanhang eller samspel.  

 

Inom Bifrostpedagogiken ser man en återkoppling till Vygotskijs teorier om lärandet som en 

social handling där samarbete mellan individer gynnar utvecklingen positivt. För att skapa 

detta samarbete krävs enligt Abildtrup Johansen m.fl. (1997) jämlika och asymmetriska 

relationer vilka gynnas av åldersblandade grupper med stark gruppkänsla. Den danske 

filosofen Mogens Paahus har utvecklat Vygotskijs teorier och anpassat dem till 

Bifrostpedagogiken som främst betonat vikten av öppenhet, livsglädje och levnadsmod för att 

på så sätt skapa visionära människor. 

3.6 Förankring till styrdokumenten 

 

Läroplanen för förskolan grundar sig på FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 2002), 

där barns rättigheter är reglerat. I konventionen står bland annat att barn har rätt att påverka 

sitt liv och att det ska finnas vuxna som beaktar deras åsikter.  Det svenska samhället bygger 

på demokrati, inte bara för vuxna med rösträtt utan även barn ska ha rätt att påverka sin 

situation på den nivå där de befinner sig. Förutsättningarna för att påverka sin situation ser 

olika ut för en 1-åring och en 15-åring men rätten att påverka är densamma. För de mindre 

barnen har pedagogerna en oerhört viktig roll vilket finns upptaget som en parameter i 

styrdokumenten för förskolan.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar vikten av barns delaktighet och 

betydelsen av demokrati för den sociala utvecklingen. Förmågan att ta ansvar för sina egna 

handlingar stärker självkänslan och gör att vi växer som individer. ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, Lpfö98, Skolverket 2010, s. 12). Leken är en 

förutsättning för allt lärande, genom leken lär sig barnen samarbeta, kommunikation, 

problemlösning och förmågan till symboliskt tänkande. Fantasin, inlevelse, känsloupplevelser 

och erfarenheter stimuleras även genom leken (Skolverket, 2010). 

 

Inom Bifrostpedagogiken anses att barns arbete utgår från leken och att det är viktigt att utgå 

från lekens magiska kraft i all undervisning. Detta görs bland annat genom att anpassa tema 

till barnens intresseområden och aktuella aktivitetsformer. Läroplanen grundar sig till viss del 
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på Vygotskijs filosofi att lärandet sker i sociala sammanhang, vilket framgår i formuleringen 

av förskolans uppdrag. ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barns om 

på att barnen lär av varandra” (Skolverket, Lpfö98, rev 2010, s.7). Enligt Strandberg (2006) är 

samspel och det mänskliga mötet av stor vikt vid lärande och utveckling. För att känna sig 

delaktig i en verksamhet måste interaktioner skapas. Intresse skapar engagemang, 

engagemang skapar delaktighet och delaktighet skapar förutsättningar för goda relationer i en 

grupp. Genom att utgå från barnens intresse ökar viljan till engagemang och därmed också 

delaktighet. ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga 

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

(Skolverket, Lpfö98, rev 2010, s. 12). Pedagogernas uppdrag finns beskrivet i 

styrdokumenten där det tydligt framgår att det är förskollärarens uppgift att samspela med, se 

barnens möjligheter samt möta barnen med respekt och skapa förutsättning för utveckling och 

lärande. Barnen ska genom aktivt deltagande känna att förskolan tillämpar ett demokratiskt 

arbetssätt.  

3.7 Sammanfattning 

 

Demokrati är en viktig grundpelare i vårt samhälle. I Läroplanen för förskolan lyfts 

delaktighet och inflytande in som ett eget område där riktlinjerna för hur pedagogerna ska 

arbeta med detta beskrivs. Det är tydligt att barnens åsikter och tankar ska lyftas fram och 

respekteras. Pedagogerna ska även möjliggöra barnens förmåga att samarbeta och skapa 

förståelse för sina demokratiska rättigheter.  Det blir då intressant att studera vilken barnsyn 

som ligger till grund för verksamheten och hur denna påverkar möjligheten till delaktighet. 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skall barnen beredas möjlighet till 

delaktighet och kunna påverka verksamhetens innehåll på förskolan. 

 

Det har sedan småskolans tid funnits en pedagogisk tanke med den verksamhet som bedrivits 

för barnen i Sverige. De olika läroplansperiodernas (Vallberg Roth, 2002) har haft olika 

tydliga inriktningar vad gäller synen på barn, barns utveckling och barns delaktighet vilka kan 

kopplas till samhället och dess uppbyggnad. Varje tid och samhälle fostrar sina barn efter sitt 

samhälles behov. Barnsynen och därmed även barnens påverkansmöjlighet har förändrats 

markant sedan förskolans ursprung. Även pedagogernas förhållningssätt påverkas av 

samhällets förändringar. De styrdokument som ligger till grund för förskolans verksamhet 

tydliggör uppdraget för både den enskilda förskolläraren men även för hela arbetslaget. 

”Förskolläraren ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen 

aktivt deltar” (Skolverket, Lpfö 98, rev 2010, s.8). 

 

Abildtrup Johansen m.fl. (1997) skriver om vikten av en god kommunikation och hur samtalet 

påverkar oss som individer. Samtalet gör att vi får möjlighet att uttrycka våra personliga 

upplevelser och även skapa en förståelse för varandras olikheter. Det leder även till 

delaktighet och öppnar upp för ett demokratiskt förhållningssätt. 
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4. Metod 

 

Utgångspunkten i denna kvalitativa studie har varit en fenomenologisk ansats vilket innebär 

att forskaren inriktar sig på att förstå ett visst fenomen ur deltagarens perspektiv. Studien 

genomfördes som en kvalitativt inriktad forskning, detta med hänsyn till att datainsamling och 

analys skett med hjälp av mjuka data. Med mjuka data menas att fokus ligger på att försöka 

tolka och förstå en viss frågeställning, inte att sammanställa statistik och data (Kvale, 1997). 

Den kvalitativa metoden för insamling av stoff fokuserar på innehållet och kvaliteten. När 

forskaren skapar en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och mekanismer till ett 

fenomen eller en händelse som studeras benämns det som en kvalitativ forskning (Patel & 

Davidson, 2003). Inledningsvis användes ostrukturerade observationer som metod. För att öka 

validiteten valdes även intervjuformen. Detta för att synliggöra pedagogernas tankar om sitt 

eget arbete kopplat till barnens delaktighet i temaarbetet. Intervjuer och observationer har 

bearbetats utifrån en hermeneutisk ansats. En hermeneutisk utgångspunkt innebär att 

forskaren försöker studera, tolka och förstå ett visst fenomen. 

4.1 Genomförande 

 

Innan studien och metoden påbörjades bearbetades litteratur i ämnen som bearbetade barns 

delaktighet, temaarbete och Bifrostpedagogik.  Därefter har observationer genomförts på en 

av avdelningarna och slutligen har jag intervjuat pedagogerna i verksamheten. Studien har 

pågått under fyra månaders tid och för att samla in stoff till arbetet har jag att valt att 

observera och intervjua pedagoger som är verksamma på förskolorna där studien sker. 

4.2 Urval 

 

Verksamheten som jag har valt att använda som underlag i arbetet består av två förskolor med 

två respektive tre avdelningar. Jag har valt att genomföra observationerna på en av 

avdelningarna, främst av tidsskäl, men har intervjuat pedagoger från alla avdelningarna och 

till viss del även observerat övriga avdelningar. Den avdelningen där arbetets huvudfokus 

ligger består av 14 barn i åldrarna 1-3 år och de har 2, 25 pedagoger fördelade på 

verksamheten.  De fem pedagoger som intervjuats är utbildade barnskötare och förskollärare. 

Jag har valt att benämna alla som pedagoger. 

4.3 Observationer 

 

Observationer av barnen i olika situationer där verksamheten fokuserar på temaarbetet 

förväntades bidra till att synliggöra barnens delaktighet och påverkan av arbetet kring temat. 

Observationerna möjliggjorde även att jag som forskare kunde se pedagogerna arbetssätt i 

både vardagssituationer och styrda aktiviteter. Valet av observation är ostrukturerad då det 

inte är ett specifikt fenomen som studeras utan en helhet i flera olika situationer. Vid 

användandet av ostrukturerade observationer kan forskaren inhämta så mycket information 

som möjligt kring ett visst område (Patel & Davidson, 2003). I observationerna skapades 

förutsättningar att se hur barnen leker samt interagerar mellan varandra och tillsammans med 
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pedagogerna. I dessa sammahang synliggörs även samspel och kommunikation mellan 

pedagogerna i sitt dagliga arbete med barnen. Detta ger forskaren en syn över pedagogernas 

barnsyn och barnens delaktighet i både vardagssituationer och i temaarbetet. ”Om man vill 

studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får man vanligen en mer 

välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att intervjua dem om deras 

beteenden” (Kvale, 1997, s.100). 

 

Inledningsvis har jag varit känd deltagande observatör, vilket försvårade arbetet med 

anteckningar. Situationen gjorde att det var ett tvunget val men mot slutet av arbetet fanns 

möjlighet till känd men icke delatagande observatör. Patel & Davidson (2003) diskuterar för- 

och nackdelar som forskaren bör vara medveten om vid valet av observation som metod. Som 

känd och deltagande observatör är det viktigt att vara opartisk, men trots detta finns det ändå 

en risk att man påverkar gruppen och individernas beteende. Genom att vara okänd observatör 

finns en risk att all information inte framkommer eftersom den observerade gruppen kan ha 

ett annat beteende i denna situation. Oavsett vilken sorts observatörsroll forskaren väljer bör 

man vara medveten om dessa utgångspunkter för att få ett så bra och tillförlitligt resultat som 

möjligt. En annan aspekt på observationer som man bör vara medveten om att det är 

forskarens tolkning av olika situationen som speglas vilket även kan påverka resultatet av 

observationerna. Därav kompletteras studien med intervjuer. 

4.4 Intervjuer 

 

Vid användandet av intervjuer för en studie, även denna, bör man först analysera syftet med 

intervjun. Frågorna ska vara relevanta för studiens syfte och samtidigt vara öppna och ge 

möjlighet till flexibilitet i de fortsatta frågeställningarna.   I denna studie används kvalitativa 

intervjuer. ”Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid låg grad av standardisering, dvs. 

frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” 

(Patel & Davidson, 2003, s.78). Vid kvalitativa intervjuer är målet att förstå respondentens 

livsvärld. Fokus ligger inte på att analysera sanningshalten i respondentens svar utan att förstå 

hur denna tänker och förhåller sig till en viss frågeställning. Kvale (1997) beskriver 

kvalitativa intervjuer som ett vardagligt samtal mellan två personer där tankar och synpunkter 

kring ett visst tema utbyts. Ytterligare en aspekt på den kvalitativa intervjun är att forskaren 

inte i förväg vet vilken fråga som är viktigast. Detta innebär att forskaren måste vara flexibel i 

sina frågeställningar och kunna förändra dessa vid själva intervjutillfälle om det finns behov 

av detta. Intervjuerna skedde i liknande miljöer med samtliga respondenterna för att ge 

liknande förutsättning till alla individer. För att kunna ta del av pedagogernas tankar kring 

arbetet med temat och deras syn på barnens delaktighet genomfördes intervjuer med 5 stycken 

pedagoger som arbetar på de olika förskolorna. Innan intervjutillfällena skickades frågorna till 

respondenterna för att dessa skulle hinna förbereda sig och på så sätt öka kvalitén i 

underlaget. Under intervjuerna som genomfördes enskilt med varje pedagog valde jag att 

spela in samtalet för att kunna fokusera på respondenten och vid ett senare tillfälle renskriva 

svaren. Efter att alla intervjuer var renskrivna möjliggjordes resultatanalys. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

 

Med validitet menas att forskaren mäter det som är relevant för studien medan reliabilitet 

behandlar tillförlitligheten i studien (Patel & Davidson, 2003). Min strävan under hela arbetet 

har varit att vara så noggrann och uppmärksam som möjligt. Som forskare är det viktigt att 

vara neutral och objektiv och fokusera på fakta som samlas. På detta sätt kan fel och misstag 

undvikas i möjligaste mån. Under observationerna har jag i direkt anslutning till 

observationstillfället dokumenterat situationerna för att minska risken att glömma detaljer 

eller omkonstruera någonting.  Under både observationerna och intervjuerna har jag försökt 

hålla mig så neutral som möjligt och endast återge fakta och konkreta händelser som hände i 

situationen. Alla respondenter intervjuades i liknande miljöer och upplägget på intervjun var 

standardiserade, dvs. det fanns ett formellt strukturerat schema att utgå ifrån. Intervjuerna är 

inspelade med diktafon för att möjliggöra för mig som informationsinhämtare att skriva ner 

svaren vid ett senare tillfälle. Detta gör att jag inte missar eller omkonstruerar någon 

information och kan bearbeta intervjuerna ett flertal gånger. För att öka validiteten i 

intervjufrågorna har jag låtit en oberoende part läsa igenom dessa och kommentera dess 

koppling till studiens syfte. Patel & Davidson (2003) belyser vikten av att öka reliabiliteten i 

studien genom bland annat ovan nämnda sätt. 

Trots målsättningen att ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt är det möjligt att 

samma studie genomförd av en annan individ skulle få ett varierat resultat. Studiens syfte har 

varit att försöka beskriva, förstå och analysera tidigare nämnda frågeställningar vilket innebär 

att det är mina tolkningar av observationer och intervjuer som är redovisade i resultatet. 

Genom att inleda med observationer och därefter intervjua pedagoger skapas möjligheten att 

koppla resultaten från intervjuerna till det som sker i verksamheten vilket även ökar 

reliabiliteten i studien. 

4.6 Etiska principer 

 

Inom all forskning bör man sträva efter att hålla en god etik. Etiska regler kan vara öppenhet, 

ärlighet, ordningssamhet och hänsynsfullhet, vilka jag har haft som ledord under studiens 

gång. Min ansats har varit att förhålla mig kritisk till all insamlad data och samtidigt ha ett 

öppet sinne vid bearbetning av allt insamlat stoff. 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt vissa krav som gäller vid all forskning och har delat in 

dessa krav under fyra huvudgrupper;  

 

 Informationskravet; syftet med studien har delgetts till berörd förskola och chefen för 

denna 

 Samtyckeskravet; alla som är delaktiga i studien har rätt att avbryta när som helst och 

allt deltagande på frivillig basis 

 Konfidentialitetskravet; deltagera i observationer och intervjuer är anonyma och inget 

insamlat materiel är utlämnat eller avslöjar identiteten på deltagarna 

 Nyttjandekravet; insamlade uppgifter används endast för studiens ändamål 
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Deltagare och intervjupersoner som ingår i studien måste få veta sin uppgift och vilka villkor 

som gäller vid delatagandet.  De personer som blir intervjuade ska ha rätt att avbryta intervjun 

om de väljer att avstå från delaktighet i studien. Vidare skall respondenterna ges rätt att få en 

inblick i syftet med intervjun och innehållet i denna. För att skydda intervjupersonerna och 

övriga deltagare i studien skrivs varken deras eller verksamhetens namn ut.  

 

Intervjuare och uppgiftslämnare i studien måste ha samtyckt till sitt deltagande och vara 

medvetna om syftet med denna. I den mån bilder och filmer på barn skall publiceras eller på 

annat sätt visas i andra sammanhang måste även godkännande från vårdnadshavare finnas. I 

den här studien används inget av detta och därmed har detta inte behövts. ”Uppgifter om alla i 

en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Inga personer som deltar i studien är namngivna och ej heller 

verksamhetens namn eller plats. Allt materiel som är insamlat till studien får endast användas 

i forskningssyfte och ej i några andra sammanhang. 

5. Resultat 

 

Resultatet av denna studie visar att pedagogerna upplever sin egen möjlighet att låta barnen 

påverka temaarbetet olika, beroende på vilken avdelning de är verksamma vid. Faktorer som 

påverkar detta är bland annat barnens ålder och pedagogernas förutsättningar för 

planeringstid. Alla pedagoger har ett positivt förhållningssätt till barns delaktighet och ser 

tydliga vinster i verksamheten med detta. Observationerna visar att barnen till stor del är 

delaktiga i den dagliga verksamheten, samt att pedagogerna försöker fånga barnens intresse i 

arbetet med temat. Detta kan dock utvecklas ytterligare vilket även pedagogeran själva 

upplever. 

5.1 Påverkansmöjlighet för barnen 

 

Samtliga avdelningar som ingår i studien har en grovplanering klar före temauppstarten, det 

kan vara i form av en tankekarta eller förslag på aktiviteter som kan kopplas till temat. En 

avdelning har en även gjort en detaljplanering. Två av avdelningarna upplevde att en 

eventuell detaljplanering skulle ha en negativ inverkan över barnens påverkansmöjlighet, 

denna gjordes istället löpande under arbetets gång. Några pedagoger saknar tid för gemensam 

planering i sina arbetslag vilket påverkar möjligheten att följa en röd tråd i temaarbetet och 

därmed även barnens påverkansmöjlighet i detta. När det saknas planeringstid försvårar det 

möjligheten för pedagogerna att återkoppla och få en samstämmig syn på det genomförda 

arbete och hur de ska fortsätta arbeta utifrån barnens intresse och tankar. På den avdelning där 

det fanns utrymmer för både avdelningsplanering och individuell planering upplevde 

pedagogerna att barnens möjlighet till påverkan var större än på de avdelningarna där det inte 

fanns samma förutsättningar till planering.  
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Pedagogerna upplever att barnens ålder är en viktig förutsättning för att påverka temaarbetet. 

De upplevde att det är svårare att tolka intentionerna hos de barnen som ännu inte har 

utvecklat det verbala språket. Pedagogerna upplever att de yngre barnens förutsättningar för 

delaktighet och påverkan är mindre med hänsyn till detta. Observationerna visar dock att de 

pedagoger som arbetar med de yngre barnen erbjuder en variation av arbete som de sedan 

anpassar efter barnens intresse och nyfikenhet. På så sätt blir de yngre barnen också delaktiga 

och påverkar situationen och arbetet med temat. De yngre barnen har större behov av omsorg 

vilket två av pedagogerna upplevde som en begränsning av barnens påverkansmöjlighet. Den 

tid som gick till blöjbyten, konflikthantering, påklädning och andra omsorgssituationer 

upplevde de tog tid från tillfällen som ägnades åt konkreta lärtillfällen med de äldre barnen. 

 

En av pedagogerna berättar om hur miljön på förskolan bidrar till barnens möjlighet till 

påverkan. Förskolan är indelad i olika verkstäder där barnen deltagit i framtagandet av vilka 

förhållningsregler som gäller i de olika miljöerna. När barnen väljer vilken verkstad de vill 

arbeta i så vet de vilka ramar som gäller och pedagogerna behöver inte styra eller påpeka för 

barnen vad som gäller. Ibland kan dock, framförallt de mindre barnen, behöva påminnas om 

reglerna om de har glömt bort vad som sagts. Det blir en lugnare atmosfär på avdelningen 

eftersom barnen på ett naturligt sätt är indelade i mindre grupper.  

5.2 Pedagogernas förhållningssätt 

 

Samtliga pedagoger som blivit intervjuade upplever delaktighet som någonting positivt för 

både verksamheten och barnens utveckling. Ingen av pedagogerna hade dock haft en 

gemensam värdegrundsdiskussion inom arbetslagen som kretsade kring dessa frågeställningar 

före terminsstarten. Observationer från brainstormingen efter temauppstarten visar att 

pedagogernas intentioner är att fånga barnens tankar och även utmana dem vidare med 

koppling till temat. Min upplevelse av övriga observationer är att pedagogerna har en bra och 

öppen dialog med varandra och diskuterar och lyfter frågeställningar som är kopplade till 

egna funderingar angående barnens delaktighet. Vissa pedagoger upplever att de saknar 

verktyg för att skapa delaktighet, faktorer som nämns är avsaknad av planeringstid och 

personaltäthet. 

 

En av pedagogerna säger så här vid intervjun kring samtalet om förhållningssätt kopplat till 

barnens påverkansmöjligheter: Vi pedagoger ska finnas till hands, lyssna och uppmuntra 

barnens idéer och komma med utmanande frågor kring det som är viktigt för dem. Vi ska inte 

komma med svar utan uppmuntra dem till vidare funderingar och ge dem öppna frågor. Det 

är fler pedagoger som nämner kommunikation som en viktig faktor kring samtalen om 

påverkan och delaktighet. Resultatet visar att pedagogerna i stor utsträckning reflekterar över 

sitt eget arbetssätt och hur de möter barnen, men känner sig begränsade i resurser för att driva 

arbetet vidare. En pedagog nämner att ett sätt att utmana barnen och öka delaktigheten 

ytterligare är att variera miljön som verksamheten bedriv i och på så sätt erbjuda barnen andra 

infallsvinklar på ett sedan tidigare känt fenomen. Detta miljöombyte kan vara att genomföra 

samma aktivitet i skogen som inomhus eller på andra sätt lämna förskolans kända miljö.  
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Alla avdelningarna angriper temat på olika sätt, ofta kopplat till barnens ålder. Det finns ett 

visst samarbete mellan framförallt de avdelningar som har samma ålder på barnen men 

huvudsakligen jobbar avdelningarna homogent. Under den period som arbetet med studien 

skedde genomfördes ett gemensamt kvällsmöte där avdelningarna delgav varandra hur de 

arbetar med temat, både ur inspirationssynpunkt och som erfarenhetsutbyte mellan 

pedagogerna. Det är ingen av pedagogerna som har genomfört en gemensam 

värdegrundsdiskussion inom sina arbetslag före eller under temaarbetets gång. 

 

5.3 Barns delaktighet 

 

Mina observationer visar att pedagogerna arbetar aktivt i vardagen med att skapa delaktighet 

och att de lyssnar och försöker tolka barnens intentioner. Alla intervjuade pedagoger såg på 

delaktighet som ett sätt för barnen att delge sina åsikter och att lära sig att lyssna på andra. 

Genom att lyssna på hela gruppens åsikter får man en helhetsbild att utgå ifrån i det fortsatta 

arbetet.  

På den ena förskolan har de bestämda temadagar där framförallt de äldre barnen arbetar i 

mindre grupper med temat. Den gemensamma samlingen inleds med en återkoppling till 

föregående tillfälle och vad de arbetade med då. Därefter väljer barnen vilken aktivitet de vill 

arbeta med och ägnar sig sedan åt det tills detta är slutfört, vilket kan innebära att de avslutar 

arbetet vid nästa veckas tillfälle. Detta är ett sätt för barnen att träna sig på att ta ansvar för 

sina egna handlingar, innan ett nytt temaprojekt påbörjas så ska det föregående avslutas. En 

pedagog påpekar dock vikten av att arbetet ska vara lustfyllt för barnen: Om barnet för dagen 

inte är sugen på att jobba tematiskt så försöker vi givetvis med utmanande frågor men om 

barnet inte vill så får dem göra någonting annat efter temasamlingen. Den andra förskolan 

har ingen bestämd dag när de arbetar tematiskt utan detta sker utifrån en mer spontan dialog 

mellan pedagoger och barn. De har vid tidigare tillfällen genomfört fasta temadagar men 

upplevde sig väldigt låsta av det arbetssättet. Genom att ha ett friare schema ökar möjligheten 

att situationsanpassa temaarbetet.  En pedagog säger så här; Alla måste inte jobba med allt 

hela tiden men ofta så smittar det av sig och om några sitter och jobbar med tema så brukar 

fler komma dit och vara med.  

 

Enligt min studie finns det, utifrån intervjuresultatet, olika syften med den dokumentation 

som sker i förskolan. Pedagogerna nämner att dokumentationerna är till för att visa 

föräldrarna vad som sker i förskolan, att det ska underlätta att följa den röda tråden i arbetet 

och att det ska synliggöra barnens lärande. All dokumentation bör kopplas till läroplanen för 

att den ska förankras i styrdokumenten och tydliggöra lärandet. Dokumentationerna används 

även till vernissaget som genomförs i slutet av temaarbetet, då barnen visar sina alster och 

eventuella dramatiseringar som skett under arbetets gång.  En av pedagogerna nämner även 

att syftet med dokumentationerna är att barnen ska känna sig stolta och växa som individer 

när de ser sina egna alster och får visa dem för sina föräldrar i samband med vernissaget. 

Flera av de intervjuade pedagogerna upplever att de behöver mer utbildning i dokumentation 

för att utveckla arbetet till pedagogisk dokumentation och på så sätt öka möjligheten till 

delaktiget och reflektion över sitt eget förhållningssätt 
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6. Diskussion 

 

Inledningsvis kommer jag att diskutera metodval för att därefter genomföra diskussion av 

resultatet med koppling till de tre frågeställningarna som återfinns i syftet. Slutligen ger jag 

min syn på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

 

Valet att samla stoff med hjälp av två olika metoder är tidskrävande samtidigt som det ger ett 

bredare och mer kvalitativt underlag till studien.  Den här studien grundar sig på kvalitativa 

metoder, där analysen av innehållet av den insamlade informationen låg i fokus istället för 

mängden av information. Alla respondenterna i de kvalitativa intervjuerna var verksamma i 

barngrupp vilket gjorde det svårare att hitta lämpliga tidpunkter för intervjuer men trots detta 

valde samtliga tillfrågade respondenter att delta i studien och ställde sig positiva till både 

observationer och intervjuer. Intervjuer kan vara tidskrävande men förutsättningarna för att 

försöka förstå respondentens tankar och förhållningssätt inför en viss frågeställning ökar vid 

jämförelse med till exempel en enkätundersökning. Svårigheten med intervjuer är att den som 

genomför intervjun inte får styra eller leda in respondenten på givna svar, vilket kan ske 

omedveten för frågeställaren.  

 

Vid utarbetandet av frågeställningarna till intervjun var målsättningen att ha öppna frågor som 

ändå ger en förståelse av hur respondenten tänker kring barns delaktighet, pedagogernas 

förhållningssätt till detta och möjligheten för barnen att påverka temaarbetet. Valet av 

frågeställningarna kretsar även kring olika faktorer som påverkar tidigare nämnda syften. 

Ytterligare en svårighet med intervjuer är risken att tappa den röda tråden i samtalet vilket kan 

leda in samtalet på andra frågeställningar som inte är kopplade till studien. Min uppfattning 

både under intervjutillfället och vid analysen av stoffet är att respondenterna strävar efter att 

ge en bild av verksamheten som de upplever den, utan att förändra eller anpassa svaren efter 

förväntada resultat. Observationerna stämmer väl överrens med den bild som respondenterna 

ger under intervjutillfällena.  

 

Observationer ger en bild av verkligheten som man inte får tillgång till genom intervjuer. Det 

är intressant att få en inblick i verksamheten och därefter få möjlighet att komplettera denna 

bild med ytterligare metodval, i detta fall genom intervjuer. Observationerna synliggjordes 

barnens delaktighet och möjlighet att påverka i olika situationer. En av pedagogerna berättade 

vid intervjutillfället att man kan ha en vision i huvudet över hur man vill göra men i 

verkligheten kanske det blir på ett annat sätt på grund av olika faktorer i just den situationen. 

Vid observationer får man som forskare möjlighet att uppleva just detta fenomen – hur teori 

och praktik förhåller sig till varandra i verkligheten. Kvaliteten och reliabiliteten i 

observationerna hade kunna förbättras genom observationer på alla avdelningar där 

respondenterna i intervjuerna är verksamma. I denna studie genomfördes observationer i 

huvudsak på en avdelning. Ett kritiskt förhållningssätt till observationer visar att det är svårt 

för forskaren att vara objektiv och opartisk under själva observationstillfällena då de egna 
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värderingarna kommer med i tolkningarna vid analysarbetet. Eftersom jag varit medveten om 

i ett tidigt skede av studien har målet varit att försöka hålla mig så objektiv som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med Bifrostpedagogikens användande av ett tematiskt arbetssätt är att det ska främja 

delaktighet och på så sätt även öka lusten till lärandet. Pedagogerna på förskolan där studien 

genomfördes upplevde temaarbete som ett positivt sätt att arbeta på med anledning av det 

syftet. Men det finns även andra vinster med detta arbetssätt. En pedagog uttryckte det så här: 

Det som är så bra med temat så kan man väva in så många delar under samma sak. Ett tema 

kan nå så många mål och samtidigt tilltala lusten och nyfikenheten hos barnen.  Tema skapar 

en möjlighet att hålla en röd tråd i verksamheten, vilket i sin tur ger en konstant återkoppling 

till målet och syftet med temat. Det blir lättare för barnen att se sitt eget lärande samt att 

återkoppla och reflektera. De faktorer som nämns som hinder för arbetet är i huvudsak 

förutsättningar i planeringstid och barnens ålder. Pedagogernas uppgift att tolka och försöka 

förstå de yngre barnens intentioner är svårare än för de barnens som har ett utvecklat talspråk.  

6.2.1 Påverkansmöjlighet för barnen 

 

Faktorer som skapar förutsättningar för att barnen ska kunna påverka arbetet med temat är 

bland annat pedagogernas förhållningssätt till sitt eget arbete och vilken barnsyn de har. 

Arbetets upplägg och möjligheten till planering är ytterligare faktorer som bidrar till graden 

av påverkan. Möjligheten för barnens att påverka temaarbetet ökar när det finns en flexibel 

grovplanering. Grovplaneringen som är genomförd före temauppstarten ger ett stöd och 

används som underlag för pedagogerna i sitt fortsatta arbete men hämmar inte möjligheten att 

anpassa innehållet i temat efter barnens intressen och intentioner. Eriksson (1989) beskriver 

detta sätt att arbeta på som en framgångsfaktor för att öka delaktigheten och kvaliteten i 

temarbete. Planeringen bör vara flexibel för att kunna anpassas efter barnens tankar och idéer 

under arbetets gång. Denna studie visar att möjligheten för pedagogerna att arbeta med 

samtliga fyra faser av temaarbetet är begränsad (Abildtrup Johansen m.fl.1997) vilket 

påverkar utgången av processen. När en av faserna i arbetet uteblir, exempelvis utvärderingen, 

påverkas delaktigheten och möjligheten för barnen att påverka det fortsatta arbetet. Nilsson 

(2007) skriver även om vikten av förberedelser för att möjliggöra barnens delaktighet och 

påverkan. När alla fyra faser i arbetet uppfylls ökar kvaliteten i temaarbetet för både 

pedagoger och barn. De pedagoger som uttrycker att de saknar möjlighet till planeringstid i 

sitt arbete upplever det som både Nilsson (2007) och Abildtrup Johansen 

m.fl.(1997)beskriver, att arbetet med temat påverkas i negativ bemärkelse. 

 

Enligt min studie varierar graden av påverkansmöjlighet för barnen i temaarbetet kopplat 

främst till ovanstående nämnda faktorer; planeringsförutsättningar och ålder. När det gäller de 

yngre barnen har pedagogerna en viktig uppgift genom att försöka tolka deras intentioner 

genom bland annat kroppsspråket och målet är att göra det så bra som möjligt. Detta var 

någonting som pedagogerna var väl medvetna om och de arbetade aktivt med att möta barnen 

på deras nivå. De mindre barnen har även större behov av omsorg i form av bland annat 

blöjbyten, tröst och stöd i olika situationer. Detta upplevde två av pedagogerna som en 
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begränsning i och med att det tog tid från situationer som man ägnar åt lärande med de äldre 

barnen. Trots det uttryckte den ena pedagogen att det var naturligt att det var så, 

förutsättningarna förändras ju, ju äldre barnen blir - var sak har sin tid! 

 

Miljön är av oerhörd stor vikt för barns utveckling och lärande, den kan skapa förväntningar 

och föreställningar på barnens sätt att agera. Miljön består av både de fysiska och psykiska 

förutsättningarna. ”Miljö och material kunde rentav ses som ett villkor för om ett barn 

framstår och uppfattas som kompetent, eller som ett barn i behov av extra stöd” (Nordin-

Hultman 2004, s.13).  I resultatet framkommer att pedagogerna är medvetna om att både den 

fysiska och psykiska miljön påverkar verksamheten. Den ena förskolan har format miljön med 

hänsyn till att förbättra förutsättningarna för barnens påverkanmöjlighet genom bland annat 

indelning av verkstäder. På den andra förskolan finns intentionerna att använda olika miljöer 

för att öka bredden av lärandesituationerna. 

6.2.2 Pedagogernas förhållningssätt 

 

Enligt Allmänna Råd och kommentarer (Skolverket 2005) ska förskolan lägga grunden till 

barnens utveckling som individer utifrån samhällets gemensamma normer och demokratiska 

värderingar. Förskolan ska ge barnen ett livslångt lärande utifrån en rolig, trygg och lärorik 

verksamhet. Detta är ungefär likvärdigt med att säga att sunt bondförnuft gäller! Beroende på 

vem som värderar vad som är tryggt, roligt och lärorikt kommer man att få helt olika svar. 

Trygghet för en pedagog kan innebära fasta ramar, lite flexibilitet och inget 

medbestämmande. Pedagogen kanske anser att barn mår bra av tydliga regler och att vara 

befriade från ansvar. En annan pedagog kan hävda att omsorgen är det viktigaste, ett barn 

behöver mat, kärlek och torra blöjor för att må bra! Läroplanen för förskolan (Skolverket 

2010) är relativt otydlig vilket skapar stora friheter för arbetslaget på förskolan att tolka den 

som man anser passar bäst för verksamheten.  

 

Både Johansson (2003) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) har genomfört studier 

med inriktning på pedagogers förhållningssätt och hur detta påverkar barnen och 

verksamheten på förskolan. Om pedagogerna har olika synsätt på innebörden av delaktighet 

kommer detta att påverka verksamheten och barnens påverkansmöjlighet i arbetet på 

förskolan. Värdegrundsfrågor kräver kontinuerliga och återkommande diskussioner både i 

arbetslaget och tillsammans med ledningen för att få en samstämmig syn och förståelse för 

hur man ska hanterar uppkomna situationer i verksamheten. Detta sätt att lyfta och diskutera 

värdegrundfrågor visar även på förhållningssättet hos pedagogerna i arbetslaget och hur man 

gemensamt ska förhålla sig till bland annat påverkansmöjlighet och delaktighet för barnen. 

Trots att det inte hade skett någon gemensam värdegrundsdiskussion i arbetslagen på 

förskolan där studien genomfördes så hade pedagogerna en enad uppfattning om barns 

delaktighet. Som Johannesen (2009) skriver så är pedagogers förhållningssätt till demokrati 

väldigt varierat. Om demokrati och delaktighet innebär att barnen bestämmer aktiviteter och 

styr sin egen vardag på förskolan har ordet en viss innebörd. Men om man ser demokrati och 

delaktighet ur perspektivet att man tar hänsyn till varandra i gruppen och tillsammans 

reflekterar och diskuterar innehållet i verksamheten blir betydelsen an annan.  
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Viljan att förstå och tolka barns perspektiv handlar, enligt Johansson (2005), i grunden om 

våra egna perspektiv oavsett om vi är forskare eller pedagoger.   Pedagogernas 

förhållningssätt är oerhört viktigt för hur barnen upplever sin vardag på förskolan. Min 

övertygelse är att det är av stor vikt för verksamheten på vilket sätt pedagogerna talar till, 

lyssnar på och bemöter barnen. Stämningen och därmed också trivseln på en förskola präglas 

av pedagogernas sätt att möta både varandra och barnen, vilket visar på vilken människosyn 

och barnsyn som ligger till grund för verksamheten. Ingen av pedagogerna i denna studie hade 

haft en gemensam värdegrundsdiskussion inom arbetslagen men de upplevde trots detta att de 

hade en enad syn på bemötandet gentemot barn och personal. 

 

Alla människor kommunicerar med varandra men på olika sätt, och som pedagog ska man 

möta barnen deras nivå och utmana dem därifrån. Det handlar i stor utsträckning om att 

situationsanpassa sitt ledarskap. En av pedagogerna berättar om ett målartillfälle då en pojke, 

som älskar att leka med bilar, fick använda bilen istället för en pensel för att skapa ett alster 

med målarfärg. Pedagogen hittade ett sätt som tilltalade barnet för att han skulle känna 

nyfikenhet och glädje i målandet. När pedagogen försöker förstå barnens intentioner genom 

att lyssna på deras erfarenheter och tankar ökar möjligheten att kunna se världen ur ett barns 

perspektiv. ”Barn som vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga utmaningar, utvecklas och 

skapar förutsättningar för lärande på ett helt annat sätt än barn, som inte levt i denna form av 

miljö” (Dovenborg & Pramling Samuelsson, 2001, s15). 

 

6.2.3 Barns delaktighet 

 

Under arbetes gång med studien har frågan om delaktighetens innebörd blivit aktuell. 

Beroende på om man ser delaktighet som ett sätt för barnen att bestämma över sin egen 

situation eller om man ser delaktighet som ett demokratiskt förhållningssätt, så kommer 

delaktighet att komma till uttryck på olika sätt. Delaktighet innebär inte att bestämma vad 

man själv vill göra utan få en förståelse för gruppens situation och därifrån vidareutveckla ett 

gemensamt arbetssätt. 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) diskuterar faktorer som kan försvåra delaktigheten 

för barnen på förskolan. Detta kan vara traditioner och rädsla för förnyelse. Man kanske alltid 

har gjort på ett visst sätt i verksamheten och det är svårt att förändra. 2-åringar får inte hjälpa 

till att duka för de kanske tappar någonting eller det är endast 4 och 5-åringarna som får måla 

med vattenfärg. De yngre barnen bara slabbar. Det finns en risk att vissa regler finns till för att 

de alltid har funnits men man har inte reflekterat över syftet med dem. Med ett reflekterande 

förhållningssätt kan pedagoger våga ifrågasätta sig själv och syftet med sitt agerande i olika 

sammanhang. På samma sätt bör man diskutera varför och i vilka situationer som barnen ska 

vara delaktiga.  Resultat visar att dessa faktorer inte påverkar arbetet på förskolan där den här 

studien genomförs. Samtidigt kan faktorer som brist på tid och hänvisning till barns ålder 

också vara kopplat till traditioner. Ibland är det svårt att se hur man kan förändra sitt eget 

arbetssätt när man är en del av det. Då blir det enklare att hänvisa till att barnen är för små 
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eller tiden för knapp. Men det kan även vara en fråga om att pedagogerna behöver stöd och 

hjälp att se nya infallsvinklar och arbetssätt för att nå ställda mål. 

På förskolan där de genomförde bestämda temadagar var barnen delaktiga genom att bland 

annat ta ansvar för sina beslut. Om barnet inte visade intresse att fortsätta med det påbörjade 

arbetet försökte pedagogerna motivera till arbete men om det inte gick fick barnet välja att 

fokusera på någonting annat vid det tillfället.  Detta visar på ett sätt att försöka nå barnen i 

deras livsvärld där pedagogen strävar efter en gemensam överenskommelse för att behålla 

lusten och nyfikenheten i arbetet. Barnet är då delaktigt i beslutet och lär sig att ta ansvar för 

sina egna handlingar. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska 

lägga grunden för det livslånga lärandet och detta skapas genom bland annat lek, glädje, 

inspiration, nyfikenhet och engagemang. Pedagogen ska skapa förutsättningar för det 

lustfyllda lärandet.   

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) diskuterar vikten av kommunikation och 

förhållningssätt kopplat till barns delaktighet.  Barn är, precis som alla människor, individer, 

och mötet som sker mellan pedagoger och barn måste ske utifrån varje barns premisser. För 

att förstå barnets intentioner måste pedagogen försöka gå in i barnets livsvärld. Enligt 

författarna saknas verktyg för att analysera den dokumentation som används i förskolor i stor 

utsträckning idag. Bilder, intervjuer och dokumentationer av och med barnen kommer inte till 

sin rätt och barnens syn lyfts inte fram i tillräcklig utsträckning. Detta påvisades även i 

resultatet av intervjueran då det framkom att flera pedagoger efterfrågade utbildning i 

pedagogisk dokumentation. Grunden till denna brist är kunskap och utbildning av pedagoger i 

verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Lenz Taguchi (2007) har forskat 

kring pedagogisk dokumentation och betydelsen av denna. Den pedagogiska 

dokumentationen har inget slut utan ger hela tiden möjligheter till nya frågeställningar och en 

fortsättning på den process som hela tiden fortgår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation 

är ett förhållningssätt och en kommunikation, det är inte målet som är det viktiga utan 

processen framåt. Enligt Lenz Taguchi (2007) ökar barnens intresse för lärandet när de får 

vara delaktiga i planering och genomförande. 

 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) kan delaktighet som pedagogik ges en 

djupare innebörd där barns sätt att förstå och uttrycka sig får reell betydelse genom att bilda 

både innehåll och form i forskning och praxis. En litteratursökning visar att delaktighet är en 

grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan, och att vuxna för att tolka barns 

perspektiv måste ha generell och specifik kunskap om barns kunskapsbildning, samt lyssna på 

barnen. Dock blir barns delaktighet sällan en pedagogisk fråga, då kunskap och verktyg 

saknas för att analysera och tillämpa kunskapen från dokumentationen och därigenom barns 

möjlighet att påverka genom delaktighet.  Denna studie påvisar att barnens delaktighet i 

temaarbetet kräver både kunskap och verktyg för att pedagogerna ska kunna fullfölja sitt 

uppdrag på ett bra sätt. 
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7. Erfarenheter för framtiden 

 

Den här studien är genomförd på en förskola som arbetar tematiskt och har sin utgångspunkt 

samt inspireras av en specifik pedagogisk inriktning. Tillgängligheten av studier, 

undersökningar och böcker om barns delaktighet och temaarbete i förskolan var större än det 

vetenskapliga underlaget kopplat till Bifrostpedagogiken. Enligt mina efterforskningar finns 

det i dagsläget ingen förskola i Sverige som arbetar heltäckande utifrån Bifrostpedagogiken, 

däremot finns det ett fåtal verksamheter som arbetar med inspiration från Bifrost. Det hade 

varit intressant att se hur andra förskolor arbetar med denna pedagogik och få ta del av deras 

erfarenheter av detta kopplat till studiens syfte. Att få studera Bifrostpedagogikens ursprung 

och få en helhetsförståelse för hur man kan använda den optimalt i förskolan vore en ynnest. 

 

Jag är intresserad av hur man på ett bra sätt kan arbeta med tema i förskola för att skapa både 

delaktighet och lärandetillfällen. Leken är grunden i allt lärande och jag tror att temaarbete är 

ett bra sätt att fånga barnens lust och vilja att lära. Temaarbete hjälper pedagogerna att hålla 

en röd tråd i verksamheten och jag tror att glädjen och engagemanget ökar genom detta 

arbetssätt. Min förhoppning är att jag får möjlighet att arbeta med denna metod i min framtida 

profession. 

8. Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har det uppkommit fler frågor och inriktningar som vore av intresse att 

studera vidare. Med hänsyn till begräsningar i studiens omfattning valde jag att inrikta mig på 

en viss frågeställning men har under arbetets gång sett fler infallsvinklar som bidrar till 

barnens möjlighet till påverkan och delatighet i arbetet på förskolan. Andra intressanta 

faktorer som påverkar barnens delaktighet är både fysisk och psykisk miljö och ålder på 

barnen. Användandet av pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel för att undersöka 

barnens delaktighet vore ännu en intressant fördjupning. Forskningsfrågan skulle då bli om 

barn är mer delaktiga på förskolor som använder sig av pedagogisk dokumentation. 

 

Min uppfattning är att delaktigheten är oerhört viktigt för att känna glädje och intresse för 

lärandet. Samtidigt som lärandet kommer mer i fokus och får en allt starkare framtoning i 

förskolans verksamhet så finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Det räcker inte med 

att styrdokumenten förtydligar uppdraget för de verksamma pedagogerna utan hela samhället 

måste se förskolan som en verksamhet där barnen utvecklas och lär sig saker. Fortbildning för 

pedagogerna för att de ska känna trygghet i sin roll som utbildare och för att utveckling skapar 

arbetsglädje är också en viktig faktor som bidrar till ökad delaktighet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor förskollärare som arbetar tematiskt 

1. Hur mycket planering gör du före en temauppstart? 

 

 

2. Finns det en grov- och detaljplanering innan temat presenteras för barnen? 

 

 

3. Vad innebär delaktighet för dig?  

 

 

4. Vad anser du om att barnen ska vara delaktiga och kunna påverka verksamheten på 

förskolan? 

 

 

5. Hur ser du på möjligheten för barnen att påverka innehållet i temat? Hur jobbar ni idag 

för att de ska vara delaktiga i temaarbetet? 

 

 

6. Anser du att finns andra möjligheter för att barnen som skulle göra dem mer delaktiga 

än de ni jobbar med idag? 

 

 

7. Hur ofta får du tillfälle att planera det fortsatta arbetet med temat under terminens 

gång och hur ofta skulle du vilja ha dessa planeringstillfällen (om du vill någon 

förändring)? 

 

 

 

8. Hur dokumenterar du temaarbetet och vad är syftet med dokumentationerna? 

 

 

 

 


