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Sammanfattning 

I denna studie undersöks hur relationen mellan barns inflytande och ett lärandeinnehåll 

framställs i forskning om förskolans verksamhet. Det diskuteras även hur pedagoger i 

verksamheten enligt forskningen kan förhålla sig till denna relation. Data från tio 

vetenskapliga artiklar från olika länder analyseras för att sedan diskuteras tillsammans 

med annan relevant tidigare forskning.  

Den systematiska litteraturstudien visar att barns inflytande framställs som en 

förutsättning för lärande. Den synliggör även att pedagogers reflektion och handlande, 

samt möjlighet att inta ett barnperspektiv, i hög grad påverkar barns möjlighet till 

inflytande. Det framgår även i denna forskning att barns intressen och inflytande i 

verksamheten inte måste stå i motsättning till måluppfyllelse och arbete med 

lärandeinnehåll, pedagogers uppdrag blir således att ta en stöttande och undervisande 

roll i barns lärande samtidigt som de lyssnar och tillåter barns inflytande.  

Nyckelord/keywords: Early childhood education, Childrens participation and Learning.  
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Inledning 
 

”Till eftertanke 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon 

är och börja just där. Den som inte fattar det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måsta man visserligen förstå mer än vad han gör 

men först och främst förstå det han förstår”  

 

- filosofen Sören Kirkegaard 

 

En god förskolepedagog, vad är det? Är det en pedagog som alltid är förberedd med material 

och planering till barnen i förskolan och på ett lustfyllt sätt förmedlar detta innehåll, eller är 

det kanske en pedagog som lyssnar in vad barnen är intresserade av och låter dem undersöka 

och lära mer kring detta innehåll? Är i så fall det som ligger i barnens intresse det viktiga som 

lärandeinnehåll i förskolan med ett värde i sig? Eller är barnens intresse endast ett redskap för 

att med hjälp av detta lära barnen om annat innehåll? Vem är det i så fall som bestämmer vad 

som är viktig kunskap i förskolan då läroplanens mål endast är mål att sträva mot? Är 

undervisning något som förskolan ska arbeta med och i så fall på vilket sätt? Är det rent utav 

viktigare att barnen får ha inflytande över lärandeinnehållet och arbetssättet än att barnen lär 

sig de ämneskunskaper som pedagogen tolkar sig vara ålagd att lära barnen? Är det ett för 

stort ansvar för barnen att själva söka kunskap och styra sitt lärande när de är så små eller är 

det å andra sidan begränsande med vuxenstyrning av lärandeinnehåll? Kanske handlar det 

egentligen inte om att bestämma ifall pedagoger eller barn har företräde till bestämmandet om 

lärandeinnehåll i förskolans verksamhet, kanske handlar det om ett respekterande 

förhållningssätt gentemot varandra, att skapa en gemensam överenskommelse där alla känner 

sig lyssnade på och tagna på allvar.   

Detta är frågor som uppkommit hos mig under de perioder jag haft verksamhetsförlagd 

utbildning på förskollärarprogrammet. Denna svåra avvägning har skapat en lust hos mig att 

undersöka saken vidare och se vad tidigare vetenskapliga studier kommit fram till för resultat 

inom området. Susanne Thulin (2011) pekar på detta problem och visar i sin forskning att det 

är en komplex didaktisk fråga att hitta en balans mellan barns inflytande och delaktighet, 

samtidigt som ett fokus på ett lärandeinnehåll kan kvarhållas. Ingrid Pramling Samuelsson 

(2015) skriver i en krönika i tidningen Förskolan att det är en utmaning att förhålla sig till 

lärandeobjekt och barns egna idéer och att det å ena sidan handlar om att utveckla en 

lärarorienterad didaktik och att å andra sidan värna kommunikationen med barnen. Thulin 

(2011) betonar att förskolan förut inte använt termer som ämne och ämnesdidaktik men att 
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den nu har ett måldokument att förhålla sig till vilket kräver reflektion kring vad detta 

språkbruk innebär. Helen Hedge (2010) skriver att: 

Interests‐based curriculum and pedagogy are highly participative and interpretive. Yet, 

existing research has rarely investigated children’s interests, nor teachers’ knowledge and 

decision‐making in creating curriculum from these interests (Hedge 2010, s 1).  

I texten Förskoledidaktik framtagen av Skolverket (2013) framgår det att undervisning i 

förskolan ska tillskrivas en bred betydelse där lärande, omsorg och utvecklig blir till en 

helhet. Det framgår vidare i texten att pedagoger bör ges utrymme att reflektera kring vad 

undervisning kan innebära i förskolan, för att kunna utforma undervisning utifrån förskolans 

uppdrag. Vuxennärvaro samt ett varierat innehåll i undervisningen utgör en förutsättning för 

att bedriva undervisning i enlighet med skollag och läroplan (Skolverket 2013). Förskolan 

innefattas i skollagen (2010:800) där begrepp som undervisning och utbildning ingår som 

moment. Undervisning översätts där till att betyda målstyrda processer som leds av en lärare 

och syftar till lärande genom att utveckla kunskaper och värden (Skollagen 2010:800). 

Centrala begrepp för denna uppsats är inflytande och lärandeinnehåll och hur dessa som 

fenomen tar plats i förskolan. Med begreppet lärandeinnehåll menar jag det som av pedagoger 

medvetet är definierat som någonting som barnen ska lära sig i en given lärandesituation. En 

lärandesituation definierar jag som synonymt med undervisning. Pramling Samuelsson och 

Sonja Sheridan (2006) beskriver undervisning i förskolan just som målinriktad till sin karaktär 

där syftet avsiktligt är att barnet ska utvecklas och lära om ett specifikt innehåll. Givetvis sker 

hela tiden lärande i förskolans verksamhet men denna studie begränsas till att undersöka 

definierade lärandesituationer och lärandeinnehåll. Andra definitioner på begreppet 

lärandeinnehåll som också nämns i uppsatsen är lärandeobjekt och lärandeområde. Med 

begreppet inflytande menar jag likt Elisabeth Arnér (2009) att ge barn möjlighet att på ett 

tydligt sätt få påverka sin tillvaro i förskolan. Jag använder mig i denna uppsats av begreppet 

inflytande då det används i valda läroplanscitat och inte av definitionen delaktighet då jag likt 

Arnér (2009) beskriver begreppet delaktighet som ett deltagande i något som redan är 

förutbestämt av andra.  

 

De lärandeteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsens diskussion utgörs av 

ett sociokulturellt perspektiv, ett utvecklingspedagogiskt samt ett intra-aktivt pedagogiskt 

synsätt på lärande, vilka alla mycket kort förklaras längre fram i uppsatsen.  
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I skollagen (SFS 2010:800) kan vi läsa att utbildning ska vila på beprövad erfarenhet men 

även på vetenskaplig grund. Det blir då relevant att vidare undersöka vad vetenskaplig grund 

kan innebära och vad olika forskare anser vara vetenskap inom detta område.  

Dessa citat ur förskolans läroplan fungerar som grund för studiens fokus: 

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utvecklar barns utveckling och 

lärande[…]Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter[…]Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från 

barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter (Lpfö 98/2010 s. 9).  

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

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten […]Förskollärare ska ansvara för att 

alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö 98/2010 s. 12).  

För att undersöka ovanstående beskrivna problem genomförs en systematisk litteraturstudie 

där data från svenska och internationella vetenskapliga artiklar sammanförs och analyseras. 

Ytterligare tidigare forskning, i form av avhandlingar och böcker, presenteras för att sedan 

relateras till litteraturstudiens resultat.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur förhållandet mellan ett definierat lärandeinnehåll och 

barns inflytande framställs i forskning om förskolans verksamhet. Detta för att kunna 

undersöka det problem som motiverats i inledningen och på så vis synliggöra möjliga 

förhållanden mellan lärandeinnehåll och barns inflytande. Vidare syftar studien till att utifrån 

detta diskutera hur förskollärare kan förhålla sig till denna relation, samt vad detta kan komma 

att ha för yrkesprofessionella konsekvenser. För att möjliggöra denna undersökning görs en 

systematisk litteraturstudie där data från tio vetenskapliga artiklar analyseras.  

Hur framställs relationen mellan barns inflytande och intressen och ett lärandeinnehålls 

betydelse i forskning om förskolans verksamhet?  

Uppsatsens disposition 

I inledningen motiveras det problem som ska undersökas och syftet med den systematiska 

litteraturstudien presenteras. Inledningen följs av ett avsnitt innehållande tidigare forskning, 

vilket utgör en teoretisk bakgrund. Efter det presenteras metodval för insamlande och 

bearbetning av empiriskt material. I efterföljande resultatdel presenteras resultat av analysen 

av de utvalda empiriska studierna, i form av vetenskapliga artiklar. Frågeställningen besvaras 
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i kapitlet med tidigare forskning samt i kapitlet med resultat av litteraturstudien. I den 

nästkommande diskussionsdelen diskuteras den tidigare forskningen i relation till de resultat 

som framkommit genom analysen av de vetenskapliga artiklarna. I denna del diskuteras 

vidare vad detta kan komma att betyda för förskollärares yrkesutövning. I uppsatsen görs 

sedan kritiska reflektioner kring val av metod samt reflektion kring styrkor och svagheter med 

studien. Uppsatsen knyts samman med avslutande ord.  
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Tidigare forskning om demokrati och undervisning  

 

Under denna rubrik presenteras områden som vetenskapligt förankrar studien, som delvis 

besvarar frågeställningen och som utgör underlag för kommande diskussion. Forskningen är i 

så hög utsträckning som möjligt utvald och riktad till sådan som handlar om förskolan.  

Demokrati och barns inflytande 

Gert Biesta (2006) menar att vårt sätt att förstå och tillämpa demokrati har att göra med vår 

syn på den demokratiska personen. Pedagoger bör, enligt honom, möjliggöra handlande och 

därigenom skapa möjligheter för barn och elever att få vara subjekt. Biesta skriver att 

utbildning och demokrati länge varit förknippade med varandra och att tänkare reflekterat 

kring denna relation under lång tid. Pedagogisk verksamhet har tillskrivits en allt för stor roll i 

skapandet av demokratiska medborgare och Biesta menar vidare att den inte kan skapa eller 

ensam upprätthålla demokratin. Den kan dock bidra till samhällen där handlande och 

subjektskapande möjliggörs. Biesta motsäger sig filosofen Immanuel Kants individualistiska 

syn på den demokratiska personen och menar att demokrati inte handlar om att producera en 

demokratisk person som innehar vissa speciella förutbestämda kunskaper och egenskaper. 

Demokrati handlar istället enligt Biesta om att skapa demokratiska subjekt där pluralitet och 

olikheter får framkomma.  

Katarina Ribaeus (2014) visar i sin forskning, med tankar hämtade från Biesta om förskolans 

demokratiuppdrag, att pedagogers arbete med barns inflytande är komplext. Hon menar att det 

kan leda till faror om barn får för stort inflytande, vilket kräver reflektion och medvetenhet 

hos pedagoger. Pedagogerna i hennes studie fokuserar på svårigheterna med att ge barn 

inflytande och ser återkommande sig själva som hinder för detta. Ribaeus menar att det i 

förskolans brist på möjlighet till planering kan uppstå förutsättningar för barn att få större 

inflytande och mer möjlighet till reell påverkan. Hon menar även att pedagogerna upplever 

arbetet med barns inflytande svårt men att de i praktiken arbetar med det omedvetet. 

Komplexiteten ligger i att demokratiuppdraget och barns inflytande kan tolkas på olika vis, 

utifrån både sociala och individuella perspektiv. Pedagoguppdraget kännetecknas i studien av 

lyssnande, försök att förstå barns perspektiv, respekt för varandra samt medvetenhet om de 

vuxnas ansvar i att möjliggöra barns inflytande (Ribaeus 2014).  

Ann Quennerstedt (2010) hävdar att barn har rätt till inflytande över sin utbildning och då 

över verksamheten i förskolan. Quennerstedt betonar detta som mycket viktig ur framför allt 
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tre aspekter. Den första aspekten är att barnen skall få möjlighet att praktisera demokrati och 

därigenom fostras till demokratiska samhällsmedborgare. Den andra aspekten är att lärandet 

ökar då miljön på förskolan anses bli bättre och då barnen upplever meningsskapande i 

verksamheten. Den sista aspekten pekar på att inflytandet i sig är en mänsklig rättighet och 

måste tas på allvar. I Konventionen om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet 2006) kan vi 

läsa om att barn har rätt att bli lyssnade på, de skall få uttrycka sina åsikter i de frågor som har 

med barnet själv att göra. De vuxna skall ha respekt för barnens åsikter och se dem som 

betydande, detta i förhållande till barnets ålder och mognad.  

Arnér (2006) har synliggjort pedagogers förhållningssätt till barns inflytande och dess 

betydelse för deras möjliggörande av detsamma. I sin studie genomför Arnér ett 

utvecklingsarbete med pedagoger i förskolan under ett antal år vilket resulterar i att 

pedagogerna under processen ändrar sina förhållningssätt till barns initiativtagande och 

inflytande. Detta genom att bli medvetna om vad som kan styra och påverka föreställningen 

om pedagoguppdraget. Fokuseringen på arbetet med barns inflytande upplevdes positivt av 

pedagogerna då de fått möjlighet att reflektera kring sitt eget arbetssätt och vad de tidigare 

tagit för givet. De kaotiska situationer som pedagoger förutspått skulle uppstå om barnen fick 

inflytande uppstod inte då barnen fick uppleva meningsskapande genom inflytande över 

verksamheten. Detta skapar lugn, bättre samspel samt koncentration menar Arnér. För att 

inflytandet ska realiseras i förskolan krävs tillåtelse, reflektion och kunskap av pedagogen. 

Bejakande av barnen gynnar barnens inflytande medan ett alltför styrande bemötande hindrar 

barnens ansvarstagande och inflytande (Arnér 2006).  

Utbildning och undervisning 

Biesta (2006) belyser att utbildningens största mål är att skapa rum och tillfällen där frihet kan 

framträda. Utbildning handlar inte antingen om inlärning eller om att bli någon, Biesta menar 

istället att vi blir någon av det vi lär. Utbildning är inte en socialisation där barn ska fogas in i 

en förutbestämd ordning. Det innebär istället att ta ansvar för specifika individer som bryter in 

i världen och visar sig, vilket gör att pedagoger bör skapa rum där olikheter tillåts. Detta 

betyder inte att pedagogerna ska sluta arbeta med lärandemål utan det betyder enligt Biesta att 

den som undervisar har ansvar för att förhålla sig till något oförutsägbart som denne inte har 

kunskap om (Biesta 2006).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barn genom undervisningssituationer 

kan få stöd av pedagoger i sitt lärande. De menar vidare att pedagogens uppgift och utmaning 
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är att sammanföra de två aspekterna att å ena sidan överföra kunnande från den vuxne till 

barnet och samtidigt låta barnen själva utveckla kunskaper. I en undervisningssituation kan 

pedagoger göra valet att presentera det innehåll som denne bedömt relevant för barnen att lära 

sig, men en undervisningssituation kan även vara då pedagogen problematiserar något som 

barnen intresserar sig för. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) pekar på att 

undervisning är bundet till sammanhanget, barnet och innehållet vilket gör varje 

utbildningssituation unik till sin karaktär.  

Vikt av pedagogers pedagogiska och didaktiska kompetens 

Caroline Liberg (2012) skriver att de mest grundläggande frågorna att ta ställning till inom 

lärarprofessionen är de didaktiska frågorna, exempelvis Hur något ska läras?, Varför det ska 

läras samt Vad som ska läras?. Hon menar samtidigt att styrdokumenten har en betydande roll 

för vilket innehåll som ska undervisas men att vad som ska ingå i detta innehåll ständigt 

diskuteras. I det pedagogiska arbetet med små barn är ofta ämneskunskaperna integrerade i 

varandra i teman och utgår ofta från barnens egna erfarenheter och vardagsvärld (Liberg 

2012).  

I Agneta Jonssons (2013) studie grundad på fenomenografisk forskning framkommer att 

pedagogernas arbetssätt för att möjliggöra barns lärande och utveckling huvudsakligen 

grundar sig i att se det som händer i stunden och inte genom att utgå ifrån en planerad 

aktivitet. Johansson har utifrån detta skapat begreppet nuets didaktik vilket grundar sig i 

studiepersonernas beskrivningar av arbete med innehåll och arbetssätt i relation till didaktiska 

överväganden. För pedagogerna i studien visade sig barnens sociala och personliga utveckling 

vara det viktigaste syftet med lärandet. Leken i sig visade sig även vara av lika stor vikt som 

mer traditionellt ämnesdidaktiska innehåll och mål.  

Pia Williams (2006) belyser att pedagogens didaktiska kunskap och förmåga att introducera 

ny kunskap för barnen är betydelsefull samtidigt som pedagogen har ett stort ansvar i att 

organisera situationer som bidrar till barns eget samlärande. De demokratiska värdena 

behöver erövras gång på gång och ska ses som självklara. Williams pekar på vikten av 

vuxennärvaro i barns samlärande då de har en viktig roll i att göra barnen uppmärksamma på 

att det finns olika sätt att se på ett och samma fenomen eller lärandeobjekt, samt att synliggöra 

variationer av uppfattningar och ståndpunkter för barnen (Williams 2006). Vuxna måste enligt 

Klara Dolk (2013) se att lärande sker tillsammans med barnen och inte genom 

kunskapsöverföring från vuxen till barn. Enligt Dolks (2013) forskning framgår vidare att 
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vuxna bör reflektera över vilka maktordningar som skapar barnen. Arnér och Britt Tellgren 

(2006) lyfter upp att vuxna bör reflektera över sin maktposition gentemot barnen och inte 

oreflekterat ta för givet att det är prioriterat att utgå från en vuxens tänkande. De beskriver 

vidare hur barn i intervjuer sällan ifrågasätter varför det är de vuxna som bestämmer (Tellgren 

& Arnér 2006).  

Pedagogers barnsyn samt syn på barnperspektiv och barns intressen 

I detta avsnitt belyses pedagogers barnsyn samt tillvaratagande av barnperspektivs betydelse 

för barns utveckling och lärande. Detta i relation till barns inflytande och intresse samt 

ämnesinnehållsliga mål vilka är relevanta aspekter för uppsatsens problemområde.   

Pedagogisk kvalité innefattar exempelvis att pedagogen bör ha kompetens att i 

förskoleverksamhetens innehåll sammanfoga målsättningar med barnens egna intressen och 

intentioner att lära (Sheridan 2001). Jonsson och Thulin (2013) menar att pedagoger måste ta 

hänsyn till barnets tidigare erfarenheter och inte ta för givet att barnet uppfattar situationen 

och lärandestoffet på samma vis som de övriga i gruppen. Författarna menar att 

barnperspektiv innebär att vuxna tolkar vad som är bäst för barnet medan barns perspektiv är 

barnets egen röst. Enligt denna forskning har pedagogers syn på barnperspektiv betydelse för 

hur barnens perspektiv kommer till uttryck. De beskriver vidare att pedagogers syn på 

barnperspektiv och på barns perspektiv får konsekvenser för barnens lärande. Det pedagoger 

tar förgivet om vad en god barndom och ett gott barnperspektiv innebär ligger till grund för 

hur dessa kommer att tolka förskolans styrdokument och förskolans uppdrag (Jonsson & 

Thulin 2013). Jonsson (2013) menar att pedagogers val av innehåll samt medvetenhet om 

diskurser påverkar hur de använder sig av barnens perspektiv. Pedagogers arbetssätt påverkar 

även hur läroplaner kommer att tolkas i förskolan, om dessa tolkningar blir begränsande eller 

utvecklande, vilket i relation med barnens aktörsutrymme påverkar lärandet. Jonsson och 

Thulin (2013) har i sin forskning visat att pedagogernas barnsyn får betydelse för hur de 

ställer frågor och interagerar med barnen. Detta ger olika förutsättningar för barnen att knyta 

upplevelsen till tidigare erfarenheter och påverkar på så vis lärandet. Thulin (2011) pekar i sitt 

forskningsresultat på betydelsen av en ömsesidig kommunikation mellan pedagoger och barn. 

Pedagoger bör lyhört lyssna in barns perspektiv och ta tillvara dessa perspektiv för det 

pedagogiska arbetet.  

Johanna Unga (2013) har skrivit en avhandling som handlar om hur barns kreativitet och 

intresse kan tas tillvara samtidigt som de utvecklar ny matematisk kunskap. Hon kommer i 
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resultatet fram till att det är vanligt att pedagoger i förskolan fokuserar på matematik och 

begrepp i vardagliga situationer men att den synen håller på att vidgas. Utgångspunkten för 

resonemanget i avhandlingen är hämtat från Gilles Deleuze´s och Félix Guattaris immanenta 

perspektiv, samt från Reggio-Emiliapedagogiken. Studien visar på pedagogens viktiga roll i 

att lyssna på och vara lyhörd för barnens experimenterande, intressen och teckenskapande i 

matematiska situationer, detta för att inte hindra barns potential och utveckling. Små barn 

sysslar med matematik och pedagoger bör ta tillvara på det och lyssna in barnen samtidigt 

som läroplanen tillämpas och ett lustfyllt lärande sker. Genom att låta barnen själva vara 

delaktiga och få inflytande över lärandet skapas förståelse och mening som främjar 

matematiktänkandet. Pedagogen bör ses som en vägledare och inte blockera och pedagogen 

måste vara lyhörd för när det passar att gå in och begreppsliggöra samt skapa sammanhang 

som uppfattas meningsfulla av barnen (Unga 2013). ”Barnens potentiella förmågor hämmas 

om och när slutpunkten för deras lärande formuleras i förväg” (Unga 2013 s, 72). Detta 

upplevs av pedagoger problematiskt då det är svårt att räcka till för alla barn och lättare att 

fokusera på målet mot den färdiga tänkta produkten. Unga (2013) menar att pedagoger 

behöver ha en tilltro till lyssnande och öppenhet för förändring samt ha en ny syn på lärandet 

och tillåta nya tankesätt och begreppsvärldar.  

Jonsson (2013) belyser i sin studie hur ett barnperspektiv blir synligt där pedagoger beskriver 

barns som kompetenta och låter barnens intentioner och intressen vara det som primärt styr 

verksamheten, före läroplanens innehållsmål. Detta menar Jonsson väcker reflektion kring 

vad som anses vara barns respektive pedagogers ansvar för att lärande ska ske i förskolans 

verksamhet. Jonsson (2013) menar vidare att pedagogers hänsynstagande till läroplanens mål 

tillsammans med en medvetenhet om och utmanande av barns perspektiv kan förstås som 

både utvecklande och hämmande. Pedagoger har således, enligt Jonssons forskning, mandat 

att begränsa och vidga barns möjlighet till inflytande, kommunikation, ömsesidig förståelse 

och engagemang och uppmärksamhet mot ett gemensamt innehåll. Detta påverkar i 

förlängningen barns möjlighet till utveckling och lärande i verksamheten. Som en slutsats av 

studien menar Jonsson (2013) att det kan råda en problematisk balansgång mellan arbetssätt 

och lärandeinnehåll när pedagogen ska ta hänsyn till nuets pedagogik. Att utgå från denna 

pedagogik äventyrar riktningen och meningsfullheten i lärandet om barns intresse ska vara det 

som styr arbetssätt och innehåll. Jonsson föreslår då att nuets didaktik kan bygga på ett 

samarbete mellan lärares planering och barns intentioner.  
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Susanne Klaar (2013) benämner ett verksamhetsorienterat synsätt i sin avhandling där olika 

dimensioner av relationer av meningsskapande lärandeprocesser undersöks, såsom 

individuella, sociala och kulturella. Den sociala dimensionen inrymmer exempelvis hur och 

mot vad pedagoger guidar barn i sina lärprocesser och den kulturella aspekten pekar på vilket 

meningsskapande och lärande som kan ske inom ramen för förskolans kulturella traditioner. 

 

Tidigare forskning om begreppet lärande 

 

För att kunna diskutera vad barns inflytande och intresse samt lärandeinnehåll har för 

betydelse för barns lärande krävs att begreppet lärande tas upp. Olika perspektiv och 

synvinklar på begreppet lärande tillskriver det olika innebörd och förståelse. Nedan beskrivs, 

mycket kortfattat, några synsätt på begreppet som jag menar är relevanta för förskolan idag. 

Roger Säljö (2012) skriver att människan har förmåga att tillägna sig kunskap och färdigheter 

på många olika vis. Människans färdigheter och kunskaper är till stor del grundad i de 

erfarenheter vi får vilket är likställt med det vi lär oss. Begreppet lärande är mångtydigt och 

kräver reflektion och tolkning för att förstås och diskuteras (Säljö 2012).  

Sociokulturell syn på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin grund i Lev Vygotskijs syn på lärande, 

språk och utveckling menar Roger Säljö (2012). Säljö beskriver vidare att Vygotskij var 

intresserad av att förstå människan både utifrån ett biologiskt och socialt perspektiv och hur 

dessa aspekter påverkar varandra. Det sociokulturella perspektivet kom att handla om hur 

människor utvecklar förmågor som är kulturellt betingade genom användandet av medierande 

redskap. Dessa redskap är språkliga eller materiella verktyg som används för att förstå 

världen. Vygotskij särskiljer inte teori och praktik utan menar att kunskap alltid berör både 

och, tanke och handling är tätt sammanlänkade. Språket är det viktigaste medierande 

redskapet då det hjälper oss att kommunicera med andra samt förstå världen genom en 

gemensam förståelse. När en människa lär sig att använda ett medierande redskap sker en 

appropriering. Detta begrepp används inom det sociokulturella perspektivet för att förstå 

lärande. Människan är enligt Vygotskij hela sitt liv i utveckling och är i en ständigt pågående 

process. Denna ständiga process hänger samman med begreppet den närmsta proximala 

utvecklingszonen vilket Vygotskij nämner som nästa närmsta steg i en människas utveckling 

och lärande. När en människa approprierat och förstått någonting kan hen hela tiden utvecklas 
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i nästa zon. Vygotskij pekar även på barnets behov av andra människor, vilka han kallar för 

de mer kompetenta, för att stödja och hjälpa till i lärandet. Det är just i den proximala 

utvecklingszonen som denne mer kompetente kan vägleda den andre i lärandet om och med 

medierande redskap. Inledningsvis ger den med kunnige mycket stöd för att sedan låta 

personen klara av samma sak själv och då fungerar den mer kompetenta endast som stöttande, 

vilket Vygotskij liknar vid en byggnadsställning (Säljö 2012). I relationen mellan pedagog 

och barn bör detta innebära att pedagogen innehar kompetensen att förstå hur barnets 

utvecklingszon står i relation till en specifik färdighet eller ett specifikt begrepp, för att utifrån 

denna förståelse kunna vägleda barnet i sitt lärande. Det sociokulturella perspektivet är en 

social teori om lärande och utveckling där samspel och kommunikation med andra människor 

är i fokus. Kunskap är således inget som överförs utan är beroende av deltagande (Säljö 

2012).  

Utvecklingspedagogisk syn på lärande 

Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) beskriver att utvecklingspedagogik 

utgår från att pedagoger medvetet strävar efter att utveckla lärandemål hos barnen. Detta för 

att barnen ska utveckla förståelser och färdigheter. Utvecklingspedagogik har en stark riktning 

mot målet och den förståelse som ska utvecklas. Det är dock inte slutpunkten för lärandet som 

är det viktiga utan riktningen ses som en resa mot ökad förståelse om olika innehåll. 

Författarna menar vidare att förskolan alltid förespråkat en barncentrerad pedagogik där fokus 

ligger på att bemöta barns funderingar och frågor i verksamheten. I denna barncentrerade 

pedagogik lämnar pedagoger över det största av ansvaret för lärandet till barnen själva. Barn 

måste ges utrymme att uttrycka sina egna intressen och idéer i förskolans verksamhet men då 

alla barn lär sig olika saker i den miljö de befinner sig är det inte relevant att anta att alla barn 

lär sig bäst genom att alltid göra det de vill. Barns egna erfarenheter och tankar bör 

uppmärksammas av och komma till uttryck men pedagoger bör fastställa lärandeinnehållet 

och vägleda barnen i sin tanke och förståelse för detta innehåll (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2003). Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv räcker det inte att endast 

utgå från barns intresse och idéer, och de menar vidare att demokrati måste beröra både 

lärandets objekt (innehållet) och lärandets akt (genomförandet). Pedagogen har uppgiften att 

ge barnet förutsättningar att rikta sin uppmärksamhet mot ett innehåll samtidigt som 

demokrati tillämpas.  
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Den intra-aktiva pedagogikens syn på lärande 

Hillevi Lenz Tacuchi (2012) förespråkar en syn på lärande där det fokuseras på de 

lärprocesser som sker och som skett i relation med andra aktiva aktörer, mänskliga eller 

ickemänskliga, istället för att bara se kunskapen som något barn äger själva. Hon kallar detta 

en intra-aktiv pedagogik då hon menar att interaktion mellan människor och mellan 

människor och material är en förutsättning för lärande. Hon pekar vidare på att lärande inte 

kan bygga på ett förgivettagande om vilka läroprocesser som kommer att ske i situationen och 

hon framhåller pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra vilket lärande 

som skett i intra-aktionerna. Lenz Taguchi förespråkar ett utforskande kollaborativt arbetssätt 

där barnens olikheter får komma till användning. Flera olika arbetssätt ska vara möjliga i 

förskolan och pedagoger måste kunna planera plats för lärandeobjekt samtidigt som 

pedagoger måste vara lyhörda för att förändra denna planering (Lenz Taguchi 2012).  
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Metod 

 

Under denna rubrik förklaras den metod som har använts för att genomföra den systematiska 

litteraturstudien.  

Metodansats och forskningsstrategi 

Den studie som presenteras är en systematisk litteraturstudie där jag systematiskt samlat in 

data från vetenskapliga artiklar, sammanfört och analyserat dessa, för att på så vis kunna 

generera ett resultat som svar på min frågeställning. Min undersökningsfråga kretsar kring hur 

forskning om förskolan framställer relationen mellan lärandeinnehåll och barns inflytande. 

Med detta som grund ansåg jag det relevant och nödvändigt att söka bland studier som både 

hade inriktning på lärandeinnehåll samt demokrati och inflytande i förskolan.  

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) beskriver att 

det i en systematisk litteraturstudie är viktigt att sökning och urval av artiklar tydligt beskrivs, 

att sökstrategin är uttalad och tydlig, att studierna är systematiskt kodade samt att resultat av 

små studier vägs samman genom analys. Författarna hänvisar till Petticrew och Roberts och 

Torgerson som menar att systematiska litteraturstudier syftar till att sträva efter att identifiera 

och bedöma tidigare genomförda empiriska studier inom ett specifikt ämne. Eriksson Barajas 

m fl (2013) menar vidare att systematik innebär att utgå från en metod som är vetenskaplig. 

Litteraturstudien görs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativ forskning fokuserar 

enligt Bryman (2011) mer på ord än på kvantifierande vid databearbetning. Denna typ av 

forskningsstrategi är induktiv, konstruktionistisk och tolkande. En induktiv syn innebär enligt 

Bryman (2011) att teori skapas utifrån analys av forskningsresultaten (datan) och inte utifrån 

en förbestämd ståndpunkt eller hypotes.  

Insamling av data, urval, sökord och sökstrategi 

För att avgränsa mitt urval valde jag att fokusera på kvalitativa studier, i form av 

vetenskapliga artiklar, där forskaren/forskarna haft fokus på demokrati och barns inflytande 

samt lärandeinnehåll. Detta för att ha så stor relevans som möjligt för uppsatsens syfte och det 

problem som motiverar studien. Sökord jag använt mig av är: Early childhood education, 

Childrens participation och Learning och artiklarna söktes i databasen ERIC. Hur orden 

använts och kombinerats i sökningarna framgår av bifogad sökmatris. Sökorden togs fram 

efter en process och ett prövande av många olika kombinationer av sökord.  
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Då min förhoppning var att kunna synliggöra olika synsätt på relationen mellan 

lärandeinnehåll och barns inflytande i forskning om förskolan har jag medvetet valt forskning 

från olika pedagogiska inriktningar, med olika kvalitativa metoder för analys och insamling 

av material, samt med ursprung i olika länder. Med hjälp av systematisk sökning med dessa 

valda sökord har urvalet av vetenskapliga artiklar gjorts. Samtliga sökningar är vetenskapligt 

granskade (peer rewied). Det första urvalet är gjort efter bedömd relevans för uppsatsens syfte 

vid läsandet av rubriker och del av sammanfattning. Det andra urvalet är även det gjort utifrån 

relevans för syftet med min litteraturstudie och i detta urval gjordes en mer noggrann 

genomgång av artiklarna. Detta resulterade i tio vetenskapliga artiklar innehållande sökord 1, 

2 och 3. Vid urvalet av tio artiklar uppnådde jag en empirisk mättnad och ansåg att jag funnit 

tillräckligt med material för att möjliggöra min analys.  

Artiklarna är skrivna i flera olika länder vilket jag medvetet valt, och min avsikt var att i 

analysen kunna synliggöra likheter och skillnader. Min förhoppning var att kunna avläsa 

aspekter av ett förutbestämt lärandeinnehåll även i de artiklarna med sitt främsta fokus på 

barns inflytande. Jag har utgått ifrån artiklarnas syn på lärande och inflytande och analyserat 

mönster, likheter och skillnader mellan dem. Detta med ett induktivt tillvägagångssätt, trots 

att det valda empiriska materialet (datan) redan kan ses som teori så har det haft funktionen av 

empiri i mitt arbete. Efter att mönster uppmärksammats har jag kategoriserat och benämnt 

dessa. Det blir på så sätt mer öppet och jag bestämde inte i förväg vad jag ville se. Vilka 

metoder som tillämpats i de valda studierna samt vilka perspektiv forskarna utgått ifrån i 

studierna framgår av bifogad artikelmatris. Vad som ytterligare framgår av bifogad 

artikelmatris är min bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitet och tillförlitlighet.  

Bearbetning och analys av data 

Eriksson Barajas m.fl.(2013) pekar på att värdet av en systematisk litteraturstudie är 

sammanhängande med hur studierna som analyseras värderas. Den kritiska granskningen av 

dessa är av stor vikt för studiens kvalitet. Då jag endast valt att använda forskning med en 

kvalitativ forskningsansats görs en metasyntes. Metasyntes beskrivs av Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) som en analysmetod för att genom tolkning sammanställa kvalitativa studier. Syftet 

med detta är att identifiera likheter och skillnader samt att på så vis samla kunskap och bidra 

till nya perspektiv.  

Den data, i form av studiernas resultat, som framkommit i läsningen av de vetenskapliga 

artiklarna har skrivits ner, skrivits ut, klippts ut och fysiskt satts ihop. Detta för att på så vis 
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kunna se likheter och skillnader och underlätta kategoriseringen. Den data som samlats in från 

de systematiskt utvalda vetenskapliga artiklarna har analyserats i linje med en kvalitativ 

forskningsstrategi. Detta för att synliggöra likheter och skillnader i materialet som är relevanta 

för besvarandet av uppsatsens frågeställning. Materialet bearbetas vidare då resultatet av 

analysen, i uppsatsens diskusdel, relateras till den utvalda tidigare forskningen.  

Etiska aspekter i insamlingen och bearbetningen 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver att det i systematiska litteraturstudier är viktigt att ta 

hänsyn till etiska aspekter i urval och presentation av resultat. De menar vidare att samtliga 

artiklar som ingår i studien ska redovisas. Jag har därför varit noggrann med att referera till 

källor för att tydliggöra och motivera varifrån studien är hämtad och vem som genomfört 

studien. I den mån det gått att utläsa bedömer jag att forskarna i artiklarnas studier tagit 

hänsyn till etiska aspekter och då de är vetenskapligt granskade utgår jag från att de alla tagit 

hänsyn till etiska aspekter i genomförandet av studierna.  
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Resultat av den systematiska litteraturstudien  

 

I denna del presenteras analysen av de tio systematiskt utvalda vetenskapliga artiklarna. 

Analys innebär att plocka isär det som undersöks och sätta ihop det på nya sätt (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013). Dessa studier är avsiktligt valda från kontexter från olika länder. Dessa 

olika länders förskole-liknande verksamheter grundar sig på olika typer av läroplaner men jag 

anser det ändå relevant att jämföra och sammanföra dessa studier för att kunna besvara min 

frågeställning. Denna relation diskuteras senare i diskussionsavsnittet. Jag har medvetet valt 

att inte fokusera på studiernas olika teoretiska grundantaganden och metoder utan jämför 

datan endast utifrån deras resultat.  

Studierna jämförs med varandra för att se om det finns likheter eller skillnader, om det går att 

hitta mönster och skapa kategoriseringar samt synliggöra aspekter som endast blir märkbara 

när dessa sammanförs. Resultatet av analysen presenteras här för att delvis svara på 

frågeställningen. Kategorierna har skapats genom att resultaten från de tio vetenskapliga 

artiklarna klippts ut och sedan sammanfogats med varandra.  

I bifogad sökmatris och artikelmatris framkommer tydligare vilka studier resultatet grundar 

sig på samt hur dessa systematiskt sökts. De tio artiklarnas resultat förklaras mycket kort 

nedan.  

De tio studier, i form av vetenskapliga artiklar, som analyserats är följande:  

1. Mafra Goulart, Maria Ines & Roth, Wolff-Michael (2010): Engaging children in collective 

curriculum design. Cultural Studies of Science Education, 5(3), s 533-562.  

Artikelns syfte är att undersöka hur pedagoger och femåringar i Brasilien tillsammans arbetar 

för att utforma en läroplan i teknik. Vidare är syftet att synliggöra hur barns inflytande kan 

samverka med förutbestämda strukturer, samt hur detta arbete kan utveckla deltagarna.  Som 

resultat för denna studie framkom nya föreställningar om vad det kan innebära att vara 

pedagog i förskolan. Det framkom även enligt studien att pedagogers förtroende för barnens 

idéer samt vilja att ha utgångspunkt i barns kultur påverkar barns inflytande.  

2. Cullen, Joy & Hedge, Helen (2012): Participatory learning theories: a framework for early 

childhood pedagogy. Early Childhood Development and Care, (182)7, s 921-940. 
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Artikelns syfte är att undersöka hur ett deltagarstyrt lärande kan skapa ett alternativ till en 

utvecklingspsykologisk syn på lärande. Resultatet av denna studie visar att lärande ses som en 

social process där meningsskapande, dialog och samhörighet är starka komponenter för 

lärandet. Det förespråkas här en syn på läranderesultat där kognitiva färdigheter snarare än 

ämneskunskap ligger i fokus.  

3. Pramling Samuelsson, Ingrid; Sheridan, Sonja & Williams Pia (2006): Five preschool 

curricula-comparative perspective. International Journal of Early Childhood, (38)1, s 11-30. 

Artikelns syfte är att synliggöra och sammanföra styrkor och brister i läroplaner från förskolor 

i fem olika länder. Resultatet av studien visar att relationen mellan barns inflytande och 

lärande är komplext och att pedagogers barnsyn och didaktiska kompetens påverkar hur de 

väljer att utforma verksamheten. Pedagoger kan enligt denna studie förhålla sig till barns 

intresse via ett ”här-och-nu-perspektiv” och guidas av detta.  

4. Hedge, Helen; Cullen, Joy & Jordan, Barbara (2010): Early years curriculum: funds of 

knowledge as a concept for children´s interest. Journal of Curriculum Studies. (43)2, s 185-

205.  

Artikeln syftar till att undersöka hur lärare kan tolka en läroplan genom att involvera barns 

intressen i denna. Resultatet av studien visar att pedagoger genom att vara lyhörda kan 

möjliggöra ett intressebaserat lärande. För att kunna förstå barnens intressen krävsett nära 

samarbete med barnens hem. Utifrån den kunskap och de intressen barnen har med sig 

hemifrån kan barnen, enligt studien, sedan lära annan ämneskunskap.  

5. Dunphy, Elisabeth (2012): Children´s participation rights in early childhood education and 

care: the case of early literacy learning and pedagogy. International Journal of Early Years 

Education, (20)3, s 290-299.  

I artikeln bearbetas ett vetenskapligt material om läskunnighet, från Dublin. Utifrån detta har 

studien kommit fram till ett antal resultat. Resultatet visar att en nyckel till att ge barn rätt till 

inflytande i förskolan är pedagogers kunskap om barns perspektiv på aspekter för lärande. De 

belyser även i denna studie att bra förutsättningar för lärande kommer av pedagoger och barns 

kreativitet och spontanitet, inte primärt från planerade aktiviteter.  
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6. Hännikänen, Maritta & Rasku-Puttonen, Helena (2010): Promoting children´s participation: 

the role of teachers in preschool and primery school learning sessions. Early Years: An 

International Research Journal. (30)2, s. 147-160.  

Artikeln syftar till att synliggöra likheter och skillnader i hur pedagoger arbetar med barns 

inflytande i förskola och skola i Finland. Detta för att få insikt om den sociala konstruktion 

som pågår inom dessa kontexter. Resultaten av denna studie visar att ett lärarstött aktivt 

inflytande, respektfulla relationer tillsammans med kreativa och lekfulla aktiviteter, ökar 

barns meningsskapande och nyfikenhet för ämneskunskaper.  

7. Berthelsen, Donna & Brownlee, Joanne (2005): Respect children´s agency for learning and 

righs to participation in child care programs. International Journal of Childhood. (37)3, s 49-

60.  

Syftet är att synliggöra vilken kunskapssyn och lärandesyn pedagoger i förskolan har, samt 

hur detta avspeglar sig i verksamheten. Resultatet visar att inflytande främjas genom att vuxna 

och barn samarbetar, genom ömsesidig förståelse samt genom respekt för barns 

självständighet. Fyra kategorier har tagits fram utefter resultaten om pedagogers uppfattningar 

om lärande: 1. Barns kompetens som observatörer i sociala sammanhang. 2. Lärande genom 

samverkan med andra i sociala sammanhang. 3. Barn som självstyrande lärande individer, där 

de själva tar initiativ. 4. Barn och lärare som samarbetspartners i lärandet. Ett ömsesidigt 

engagemang skapar enligt denna studie kraft i lärandet och stödjer ett aktivt deltagande och 

möjlighet till inflytande i förskolan. 

8. Makin, Laurie & Whiteman, Peter (2006): Young children as active participants in the 

investigation of teaching. European Early Childhood Education Journal, (14)1, s 33-41.  

Syftet med studien är att utforska användning av ”omedelbar videoåterkoppling”, där barn får 

se film på det de varit med om och direkt reflektera kring detta, och hur denna metod 

synliggör barns lärande.  Resultatet visar att teknik som denna kan möjliggöra att barn får mer 

inflytande över sitt lärande. Det framgår av studien att denna metod även kan främja vuxnas 

förståelse för, och insikt i, barns intentioner och i barns perspektiv. Barn får med hjälp av 

metoden, enligt studien, möjlighet att dela sina perspektiv med vuxna på ett djupare 

metakognitivt vis.  
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9. Sandberg, Annette & Johansson, Inge (2010): Learning and participation on: two 

interrelated keyconcepts in the preschool. European Early Childhood Education Research 

Journal (18)2, s. 229-242.  

Studien syftar till att undersöka vad begreppen lärande och inflytande och delaktighet kan 

betyda för förskollärare och förskollärarstudenter. Resultatet visar att 

undersökningspersonerna menar att lärande, deltagande och inflytande är starkt relateradetill 

varandra, men att denna relation är komplex. Det framgår även av studien att vuxna förväntas 

leda barnens lärandeprocesser. Den vanligaste förklaringen av deltagande/inflytande visade 

sig vara att det innebär att vara en del av en grupp, att ingå i relationer samt att lära av andra.  

10. Payler, Jane (2007): Opening and closing interactive spaces: shaping four-year-old 

children´s participation in two English settings. Early Years: An International Research 

Journal, (27)3, s. 237-254.  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogiken som tillämpas (i de två undersökta 

förskolekontexterna i England) öppnar eller stänger för interaktion med barnen, samt är 

inbjudande eller utestängande för barns bidrag och inflytande i specifika lärandesituationer. 

Resultatet av studien visar att de olika kulturerna och den skilda pedagogik som används 

påverkar hur pedagoger ser på lärande och inflytande och på hur läroplanen ska tolkas. 

Resultaten visade vidare att vuxnas föreställningar om lärande och undervisning, samt om 

barnen påverkade barnens möjlighet till inflytande. Därför måste vuxna, enligt studiens 

resultat, reflektera över vilka förutsättningar för inflytande de ger barnen samt reflektera över 

de vuxnas ansvar i att skapa utrymme för interaktion. Studien belyser vidare hur interaktion 

och barns deltagande/inflytande och ställning är nära kopplade till den sociokulturella miljöns 

utformning, till dess strukturer och värderingar, samt till barnens ålder i gruppen. Pedagoger 

bör enligt studiens resultat se bortom läroplanens ledning och reflektera kring större frågor, 

såsom strukturer och värden, och sedan koppla detta till det dagliga samspelet med barnen, 

vilket kan leda till att bekräfta barns inflytande i deras tidiga erfarenheter av lärande. 
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Då uppsatsens fokus och problemformulering utgår från att undersöka relationen mellan barns 

inflytande och intresse i relation till lärande av ett specifikt lärandeinnehåll, och då datan 

sammanförts och analyserats, görs följande sju kategoriseringar:  

A) Inflytande är förutsättning för lärande. Lärande som social företeelse kan ha många 

skilda betydelser 

B) Pedagogers reflektion kring sin egen roll i verksamheten är av vikt för att möjliggöra 

inflytande och lärande 

C) Svårighet i att ge ämnesdidaktiskt innehåll en plats i förskolan. Snarare fokus på 

förskolans roll i att möjliggöra kreativitet och kognitiv utveckling 

D) Barns intressen har viktig roll för barns lärande, vilket påverkas av pedagogers vilja att 

förstå barnens intressen 

E) Pedagogers dialog och samspel med barn påverkar barns möjlighet till inflytande 

F) Pedagogers barnsyn påverkar barns möjlighet till inflytande och lärande 

G) Arbete med lärandemål bör göras med grund i en förståelse för barns perspektiv 

 

A)Inflytande är förutsättning för lärande. Lärande som social företeelse kan ha många 

skilda betydelser 

Samtliga artiklar har ett grundantagande i att lärande är ett socialt fenomen, trots att de utgår 

från olika teorier såsom socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv. I studie 2 

framgår tydligt i resultatet just att lärande är en social process med sin grund i barns 

meningsskapande, i studie 9 visar resultatet att undersökningspersonerna hävdar att det både i 

praktik och läroplan förespråkas ett socialt lärande. I studie 1 presenteras lärande som en 

social process då barn får vara med och bestämma i aktiviteter. Det framgår dock i studie 9 

och 3 att relationen mellan inflytande och lärande är komplex men starkt relaterade till 

varandra och att många olika aspekter är av betydelse. Utifrån sammanfogningen av 

artiklarnas resultat drar jag slutsatsen att det råder koncensus om att social interaktion, 

delaktighet och inflytande är förutsättning för lärande. Samtidigt synliggörs det att lärande 

som social företeelse kan ha många olika betydelser och att detta är beroende av många olika 

aspekter för att dess betydelse för verksamheten ska kunna tolkas.  
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B) Pedagogers reflektion kring sin egen roll i verksamheten är av vikt för att möjliggöra 

inflytande och lärande 

I studierna framgår att pedagogerna i förskolan har en viktig roll och har stor makt i att 

möjliggöra barns inflytande och lärande, och det läggs stor vikt vid pedagogers reflektion 

kring sin egen roll i verksamheten. I studie 1 synliggörs att det kan skapas nya föreställningar 

om vad en pedagog har för roll genom att ge barn möjlighet till reellt inflytande över 

verksamheten och läroplanensmålen. Samtidigt pekar studie 2 på att de vuxnas betydelse och 

roll för barns lärande inte ska överskattas om denna roll är för inriktad på lärandemål. Kanske 

går dessa två antaganden ihop då de båda kan tolkas ha intentionen att ifrågasätta lärarrollen 

som bestämmande. I resultatet för studie 9 betonas pedagogers viktiga roll i barns 

lärandeprocesser och att de vuxna bör ha ansvar för måluppfyllelse och leda arbetet med 

lärandet. I denna studie förespråkades även ett aktivt samspel mellan pedagog och barn, samt 

vikten av att ge barnen utmaningar. I studie 3 lyfts vikten av pedagogers didaktiska och 

teoretiska kompetens upp som en förutsättning för god kvalitet. Pedagogen ska även, vilket 

även nämns i studie 9, ge barnen utmaningar och entusiasmera dem. Studie 4 lyfter fram 

pedagogers möjlighet att reflektera över sin egen roll samt lyssna på barnen för att kunna 

möjliggöra ett intressebaserat lärande i verksamheten. Dessa studier kan vid första anblick 

tyckas motsäga varandra, men vid analys av dem framgår att det i samtliga av ovanstående 

studiers resultat syns ett gemensamt mönster där de alla betonar vikten av att pedagoger 

reflekterar kring den roll de tar i förskolans verksamhet och inte anser sig maktlösa inför en 

föreställning om vad en pedagog ska vara.  

C) Svårighet i att ge ämnesdidaktiskt innehåll en plats i förskolan. Snarare fokus på 

förskolans roll i att möjliggöra kreativitet och kognitiv utveckling  

I studierna framgår att det finns ett problem i att förhålla sig till vad ämnesdidaktiskt 

lärandeinnehåll kan innebära i förskolan och hur detta ska bli synligt. Dessa studier 

framställer förskolans uppdrag snarare som att möjliggöra kreativitet, kognitiv utveckling, fri 

lärandemiljö samt reflektion kring värden än att arbeta riktat mot ämneslärandemål i 

läroplanen. I studie 5 argumenteras för att barns inflytande har betydelse för undervisning i 

förskolan samt att detta är viktigt att ta hänsyn till i överväganden om pedagogik. Studie 2 

visar på ett synsätt att deltagarstyrt lärande står i motsats till ämneskunskapsresultat. Detta 

deltagarstyrda lärande menas istället ha betydelse för barns kognitiva utveckling. Med grund i 

detta har forskarna i studie 2 då utvecklat en modell där de förespråkar barns lärande genom 

vardagssituationer, detta för att ge en annan bild av vad ett resultat kan vara. De menar att 

reflektion kring sociokulturella teorier snarare än ren ämnesbaserad kunskap ska vara i fokus. 
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I studie 6 framkom att det gavs utrymme för inflytande i organiserade lärandesituationer i 

förskolan, men att de då saknade definierade lärandemål, vilket var tydligare i liknande studie 

från en skolkontext. I förskolan utgjorde inflytandet och interaktion ett mål i sig. Resultat av 

denna studie visar vidare att arbetet med läroplanen måste få vara flexibelt och låta barns 

kreativitet och nyfikenhet vara grund för ämneskunskapslärande. De förespråkar en fri 

lärandemiljö och att den formella undervisningen bör komma först i skolåldern. I studie 10 

synliggörs hur skapade kulturer och strukturer påverkar tolkningen av läroplanen. Resultatet 

av denna studie visar således att pedagoger bör se bortom läroplanens ord och istället 

reflektera kring värden, skapande av kulturer och strukturer för att kunna förhålla sig till 

läroplanens ämnesmål samt barns inflytande. Även om dessa studier har olika ingång och 

belyser förhållandet till läroplanens mål från flera håll så framkommer en gemensam nämnare 

i möjligheten till tolkning av läroplanerna. Tolkningen av dessa framställs som en kulturell 

handling som grundar sig i förgivettaganden. I studie 5 betonas reflektion kring värden och 

samspel högre snarare än definierade ämnesdidaktiska mål. De ultimata förutsättningarna för 

lärande kommer då enligt dessa studier från spontanitet och kreativitet snarare än från 

planering och måluppfyllelse. Ämneskunskap och lärandeinnehåll nämns i artiklarna, men för 

att betona studiernas likheter så har de alla snarare fokus på reflektion kring värden, barns 

delaktighet samt flexibilitet än undervisning under planerade former.  

D) Barns intressen har viktig roll för barns lärande, vilket påverkas av pedagogers vilja 

att förstå barnens intressen 

Studierna visar att barns intressen har en viktig plats i förskolan. Det som kan verka lite 

tvetydigt i dessa resultat är om denna kunskap om barns intressen främst ska användas för att 

främja lärandet av ämneskunskaper, eller om lärandet inom dessa intresseområden har ett 

värde i sig. I studie 3 visar resultatet att pedagoger kan förhålla sig till barns intresse via ett 

”här och nu-perspektiv”. Studie 1 visar att barn via medbestämmande och inflytande blir 

nyfikna och att ett meningsskapande då sker. Detta stämmer överens med resultatet av studie 

2 där meningsskapande beskrivs som en förutsättning för möjliggörande av barns inflytande. 

Genom att möjliggöra en pedagogik som förespråkar interaktion mellan vuxna och barn, där 

barns intressen och erfarenheter får komma till uttryck möjliggörs, enligt studie 10, att lärande 

sker. Studie 4 pekar på vikten av att pedagoger använder kunskapen om barns intressen, 

fångar upp denna, samt lär sig att känna igen dessa intressen. Det framgår enligt studien att 

det på så vis skapas ett mer reflekterat sätt att förhålla sig till barns intressen för att också 

kunna använda detta i den pedagogiska praktiken. För att kunna förstå och känna igen dessa 

intressen måste pedagoger ha ett nära samarbete med barnens familjer, vilket framgår i studie 
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4. Barns intressen och erfarenheter skapas i relationer i familj och samhälle. Genom 

interaktion mellan pedagoger och barn stöds det intressebaserade lärandet, genom lyssnande 

och utmanande, vilket framgår i studie 4. För att möjliggöra förståelse av barns intressen och 

användningen av dessa förespråkas, i studie 4, att pedagoger reflekterar bortom traditioner av 

lekcentrerad miljö. Studie 4 visar vidare att kunskapen om barns intresse bör ligga till grund 

för utvecklingen av ämneskunskaper, detta genom samarbetet mellan familjer och lärare och 

inte genom speciella didaktiska undervisningsmetoder. I studie 6 betonas vikten av barns 

möjlighet till inflytande och stöttning utifrån sina intressen, detta genom att med 

interaktionens hjälp främja barns meningsskapande och lärande. Jag menar att det i studierna 

finns en gemensam nämnare i vikten av pedagogers vilja att förstå barns intressen.  

E) Pedagogers dialog och samspel med barn påverkar barns möjlighet till inflytande 

I studierna framkommer dialog, lyhördhet, interaktion och samspel som viktiga aspekter för 

att möjliggöra barns inflytande. I studie 2 har forskarna utifrån sin forskning tagit fram en 

modell för möjliggörande av barns inflytande och kärnan i denna modell ligger i en dynamisk 

pedagogik där interaktion, dialog och samhörighet är i fokus. Även i studie 10, 6, 8 och 7 

betonas vikten av interaktion, dialog och samhörighet mellan pedagoger och barn. I studie 10 

beskrivs vikten av att pedagoger reflekterar över sitt ansvar i att ge barn möjlighet till 

interaktion. I studie 7 synliggörs interaktionens och samverkans positiva effekter för barns 

lärande. Ur denna synvinkel blir både barnen och pedagogerna viktiga då de måste samarbeta 

för att hitta ett sätt att interagera och lära tillsammans och i studie 7 betonas barn och 

pedagoger som samarbetspartners i lärandet, där drivkraften är ett ömsesidigt engagemang. 

Detta stämmer väl överens med studie 6 då det även där är viktigt med lärarens stöttning 

samtidigt som det är barnens inflytande, relationsskapandet och lekfullheten som bidrar till 

ämneskunskapslärandet. Studie 10 visar att barns inflytande och interaktion är kopplade till 

hur den sociokulturella miljön är utformad och vilka strukturer och värderingar som råder. I 

studie 8 har pedagoger med hjälp av filmkamera synliggjort barns möjlighet till interaktion 

och inflytande, vilket kan ses som ett försök att göra rådande strukturer synliga. I resultatet för 

studie 8 framkom att pedagoger och barn via denna teknik tydligare möjliggjorde förståelse 

för varandra. Det skapade även förutsättningar för barns röster att bli hörda samt för barnen 

att få inflytande över sitt lärande. Det kan överensstämma med resultatet av studie 7 där 

inflytandet ses främjas av samarbete, respekt och förståelse för varandra. Det framgår av min 

analys att det i samtliga ovannämnda studier synliggörs att pedagogers förmåga att lyssna in 
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barnen och behandla dem med respekt samverkar med pedagogens förmåga att vara stödjare 

och ledare i lärandet.  

F) Pedagogers barnsyn påverkar barns möjlighet till inflytande och lärande 

I studierna synliggörs hur pedagogers syn på barn och på undervisning påverkar barns 

möjlighet till inflytande och lärande. I studie 3 framkommer att den barnsyn som råder i 

verksamheten påverkar hur pedagogerna strukturerar dagen i förskolan och samspelar med 

barnen. Ett exempel som kan sammanföras med detta är hämtat från ett resultat av studie 10 

där pedagogerna gav barnen inflytande i relation till hur de bedömde barnens förmåga i 

relation till deras ålder. Detta visade sig påverka huruvida lärandemålen uppfylldes. Även 

studie 1 visar att pedagogerna måste ha förtroende för barnens egen förmåga likaväl som för 

sin egen guidning och styrning. Studiens resultat visar vidare att pedagoger måste tro på att 

barnens eget sätt att uppfatta sin verklighet har ett värde i sig. Det framgår vidare enligt studie 

1 att pedagoger måste lyssna på barnen och ge dem befogenheter för att möjliggöra att barnen 

får inflytande. Enligt studie 7 framgår att barn har förmåga att själva styra sitt lärande och ta 

initiativ själva, men det visade sig i studie 10 att pedagoger uppfattade vissa barn som bråkiga 

då de försökte få inflytande utanför de ordnade aktiviteterna. Det framkommer i studie 10 att 

pedagogers respons på det barnen sade påverkas av deras föreställningar om vad undervisning 

och lärande innebär samt av uppfattningen om det specifika barnet. Ett gemensamt mönster 

utläst från de representerade studierna är att pedagogers föreställningar om vad undervisning 

är samt vilken barnsyn de har kommer att påverka barns möjlighet till inflytande och i 

förlängningen även påverka barnens lärande.  

G) Arbete med lärandemål bör göras med grund i en förståelse för barns perspektiv  

I studierna framkommer vikten av pedagogers reflektion kring vad ett barnperspektiv kan 

innebära. I studie 1 där pedagoger och barn tillsammans skapat och tolkat en läroplan blir det 

synligt att pedagogernas tillvaratagande av barnens kultur påverkar graden av inflytande. När 

barnen blev lyssnade till skapades en känsla av välbehag i gruppen. I studie 5 benämner de 

barnens synvinkel som barns perspektiv, jag väljer här att sammanföra detta begrepp med 

barns kultur som omnämns i studie 1. Studien visar att pedagogers kunskap om barns 

perspektiv, vilket snarare blir ett barnperspektiv då det är de vuxnas tolkning, på aspekter för 

lärande är vägen till ett fungerande inflytande i verksamheten. Tillvaratagandet av 

barnperspektiv ska, enligt resultatet av studie 1, ligga till grund för pedagogikens utformning 

och pedagogers tolkning av läroplanen. Detta för att barnen ska uppleva lärandet 

meningsfullt. Även i studie 5 omnämns att barns erfarenheter och intressen påverkar i vilken 
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mån barn vill engagera sig i den verksamhet som erbjuds. I studie 8 styrks detta påstående då 

studien visar på de positiva effekterna av barnens metareflektion och dess betydelse för 

pedagogers förståelse av barnperspektiv. Denna studie genomfördes då barn reflekterade 

kring ett filmat innehåll vilket gav pedagoger tillfälle att djupare förstå barnens perspektiv. 

Gemensamt för analysresultaten är synliggörandet av att pedagoger bör arbeta med 

innehållsliga lärandemål men bör göra detta med grund i barns perspektiv. 
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Diskussion 

 

Under denna rubrik diskuteras den systematiska litteraturstudiens resultat i förhållande till den 

presenterade tidigare forskningen. Dessa relateras till varandra och det diskuteras vad detta 

kan ha för betydelse för pedagogers yrkesutövning i förskolan. De teoretiska utgångspunkter 

som ligger till grund för diskussionen ett sociokulturellt perspektiv, ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv samt en intra-aktiv pedagogik. I diskussionen fokuseras på 

de aspekter som, i analysen av de vetenskapliga artiklarna, framkommit som mest betydande.  

Det som mest förvånat mig i analysen av de vetenskapliga artiklarna är hur överens forskarna 

är på många områden. Min föreställning var, med grund i att forskningen är hämtad från ett 

flertal olika länder och har olika teoretiska referensramar, att det skulle bli enkelt att se 

motsättningar och skillnader. Jag fick istället ändra min inställning till att se likheter i 

studiernas resultat. Självfallet finns skillnader, men istället för att belysa dessa valde jag att i 

analysen peka på vad studierna har gemensamt och vad de vill säga varandra.   

Utifrån litteraturstudiens resultat framgår social interaktion och inflytande som en 

förutsättning för lärande, samtidigt som det sociala lärandet kan yttra sig på olika vis. Detta 

stärks ytterligare av samtliga tre teoretiska perspektiv som denna diskussion utgår ifrån, 

sociokulturellt perspektiv (Säljö 2013), utvecklingspedagogiskt perspektiv (Pramling 

Samuelsson & Asplund 2003) samt en intra-aktiv pedagogik (Lenz Taguchi 2012). Ur dessa 

olika perspektiv ses lärande ske på något olika vis, samtidigt som de just utgår från lärande 

som en social företeelse.  

Barns inflytande framställs i forskning och i analysen av artiklarna som en förutsättning för 

lärande, men samtidigt framkommer barns inflytande i resultatet vara komplext. Ribaeus 

(2014) bekräftar detta genom att mena att det finns faror med att barn får för mycket 

inflytande och att det krävs reflektion och medvetenhet av pedagogerna för att möjliggöra 

inflytande och därigenom lärande. Hon skriver vidare att det i hennes studier framkommit att 

barnen fått mer reellt inflytande då pedagoger inte haft tid att planera verksamheten. Detta kan 

vid första anblick endast verka positivt, men jag tolkar det som att Ribaeus menar att det både 

krävs lyhördhet för barnens idéer samt planering för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för lärande i förskolan. Biesta (2006) pekar då på att pedagoger bör se barn som 

demokratiska subjekt som skapas i möten, och inte utifrån en förutbestämd ram för vad 

demokrati och barninflytande innebär. Ribaeus pekar vidare på att demokratiuppdraget 
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möjliggörs via pedagogers lyssnande, försök att närma sig barns perspektiv samt förståelse av 

sin roll i möjliggörandet av barnens inflytande. Även Arnér (2006) instämmer i detta och 

belyser pedagogers viktiga roll för detta realiserande. Dessa forskare bekräftar komplexiteten 

i arbetet med barns inflytande i verksamheten, vilket även framgår i litteraturstudiens resultat.  

I resultatet av litteraturstudien synliggörs att det i denna forskning framgår att pedagoger har 

en viktig roll i barns lärande. Pedagogers didaktiska kompetens framhålls där som viktig. 

Liksom Ribaeus (2014) menar så visar även resultatet av litteraturstudiens analys att 

pedagogers förmåga att lyssna till barnen är en förutsättning för att barns intresse och 

inflytande ska tas tillvara, samtidigt som det å andra sidan även pekas på vikten av 

pedagogers ledning och reflektion över sin egen roll i barnens lärande. Det framgår i analysen 

av artiklarna att pedagogers ansvarstagande och styrning i barns lärande inte behöver stå i 

konflikt med barns möjlighet till inflytande och intresseutövande i förskolans verksamhet. 

Detta är enligt forskningen i studierna en fråga om i vilken mån pedagogers föreställningar 

om sin roll, deras reflektion samt deras bemötande möjliggör eller hindrar barnens inflytande.  

Förskolans läroplan (Lpfö 98/2010) pekar både på pedagogers uppdrag i att ta tillvara barns 

intressen och viljor samtidigt som den belyser realisering av ämnesdidaktisk måluppfyllelse. 

Det är i denna svåra balansgång som problemet som formulerats i uppsatsen har uppkommit. 

Det framgår i resultatet av analysen att dessa aspekter inte behöver motsäga varandra, utan att 

de istället kan samverka genom att pedagoger medvetengör sitt arbetssätt och inte varken räds 

att planera lärandesituationer med ett givet lärandeinnehåll eller räds att ändra på denna om 

det med barnens inflytande krävs.  

Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv pekar Pramling Samuelsson och Asplund (2003) på 

att pedagogiken bör ha en tydlig strävan mot lärandemål samtidigt som processen mot målet 

är det viktigaste. Barnens intressen och tankar bör få inflytande i verksamheten men 

pedagoger har i uppgift att sammanföra dessa med lärandeobjekt, det räcker inte att bara utgå 

från barns intressen, menar de vidare. Den utvecklingspedagogiska synen på lärande stämmer 

väl överens med de mest framhållna resultaten i litteraturstudien, detta att pedagoger har som 

ansvar att realisera en demokratisk verksamhet samtidigt som de leder barnen mot ett specifikt 

innehåll. Även ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2013) kan detta resonemang ses som 

relevant då detta perspektiv står för vikten av ett socialt samspel där den mer kunnige 

vägleder den andre mot lärande i de proximala utvecklingszoner som personen befinner sig i. 

Även här är processen, ledning och deltagande i fokus.  
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Inom den intra-aktiva pedagogiken (Lenz Taguchi 2012) ses lärande ske genom interaktion 

men här ses pedagogen främst som medforskare i barns lärande vilket kan ses som en något 

skild uppfattning mot den mer undervisande och vägledande pedagogrollen i de andra 

perspektiven. Lenz Taguchi menar vidare att lärande inte kan ske om det redan finns 

förgivettagna föreställningar om vilket lärande som ska ske, hon pekar på att planering och 

lärandeinnehåll behövs i förskolan men att pedagoger måste vara lyhörda för att ändra på 

detta utifrån inflytande av barnen. För att åter knyta detta samman med litteraturstudiens 

analys framkommer det i resultatet av denna, samt utifrån alla ovanstående nämnda perspektiv 

på lärande, att pedagogens lyssnande, reflektion och förståelse tillsammans med dess ledning 

är en förutsättning för att kunna förstå relationen mellan lärandeinnehåll och barns inflytande i 

förskolan.  

Det framgår i resultatet av litteraturstudien att pedagogers barnsyn påverkar deras val av 

pedagogik. Pedagoger bör enligt studiens resultat ha tilltro till barnens idéer och respekt för 

deras verklighetsuppfattning. Pedagogers uppfattningar om barnen samt om vad undervisning 

innebär visade sig påverka hur pedagogerna agerade, vilket får konsekvenser för barns 

inflytande och lärande. Arnér (2006) styrker detta genom att betona vikten av att pedagoger 

blir medvetna om vad som styr föreställningar om hur en pedagog ska vara samt att de 

reflekterar kring sin egen påverkan i möjliggörandet eller hindrandet av barns inflytande.  

Biesta (2006) belyser även han vikten av se undervisning som något som skapas i mötet 

mellan olika individer och inte utifrån en förutfattad mening om vad undervisning innebär. 

Han skriver att pedagoger ska fortsätta att arbeta med lärandeinnehåll men utifrån ett synsätt 

där undervisning är något föränderligt som pedagogen inte i förväg kan veta och förutse. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) instämmer i detta då de menar att undervisning är 

beroende av sitt sammanhang, av de barn som deltar samt det innehåll som är i fokus vilket 

bidrar till att ingen situation är den andra lik.  

I resultatet av analysen av artiklarna betonas vikten av pedagogers möjlighet att inta, förstå 

och vara lyhörd för ett barnperspektiv, detta för att främja barns möjlighet till lärande och 

inflytande. Det framgår vidare av resultatet att det, för att barnen ska uppleva verksamheten 

och lärandet meningsfullt, krävs att pedagoger utformar denna utifrån en förståelse av barns 

perspektiv. Även Thulin och Jonsson (2013) belyser att pedagogers förhållningssätt och 

förståelse för ett barnperspektiv och barns perspektiv påverkar förutsättningarna för lärande. 

De menar att det som pedagoger tar för givet om vad ett gott barnperspektiv är kommer att 
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påverka hur dessa tolkar förskolan läroplan och sitt eget uppdrag som pedagog. Detta kan i sin 

tur påverka barnens lärande, interaktionen med barnen samt möjliggörande av inflytande 

menar de. Thulin (2011) samt Unga (2013) pekar på betydelsen av att pedagoger tar tillvara 

barns perspektiv och intressen, är lyhörda samt värnar om kommunikationens kvalitet. Detta 

bidrar enligt Unga till meningsskapande hos barnen vilket är en förutsättning för lärande. Jag 

förstår det som att Jonsson (2013) bekräftar litteraturstudiens resultat då hon menar att barn 

ska ses som kompetenta aktörer vars inflytande ska ha en reell betydelse i verksamheten.  

Resultatet av analysen av studierna visar att möjligheten till tolkningen av läroplaner påverkar 

hur dessa blir verksamma i verksamheten och resultatet visar samtidigt på värdet av inflytande 

som ett mål i sig. Förskolan ska då enligt dessa studier främst ha fokus på kreativitet, värden 

och barns intresse. Samtidigt synliggör Pramling Samuelsson (2015) samt Thulin (2011) att 

det finns en problematik gällande att barns inflytande kan frånta fokus från lärandeinnehåll, 

och de belyser komplexiteten i att som pedagog förhålla sig till denna balans. Uppenbarligen 

existerar en svårighet i tolkning av vad som är viktigt i en läroplan, vilket motiverar denna 

uppsats. Kanske är förskolan en plats där allt detta kan få rymmas och vara av vikt. Jag menar 

med grund i denna studie att barns intressestyrning och pedagogers ämnesdidaktiska styrning 

inte behöver stå i konflikt med varandra utan kanske istället handlar om hur dessa tas omhand 

och vårdas. Finns det verkligen en motsättning mellan att det som Jonsson (2013) benämner 

som nuets didaktik, där det som händer ”här och nu” är det som räknas och den förplanerade 

aktiviteten? Jag menar att det skulle kunna finnas en samexistens mellan dessa två synsätt och 

pedagogroller i förskolan.  

Enligt resultatet av litteraturstudien bör pedagoger reflektera både kring läroplanens 

ämnesdidaktiska och värdebaserade mål och utifrån dessa kunna planera och utforma en 

verksamhet där planering av lärandesituationer med lärandeinnehåll, går hand i hand med 

möjligheten att lyssna på barnens funderingar och viljan att inta ett barnperspektiv. Det 

framgår även av resultatet att pedagoger bör kunna samarbeta och lyhört närvara i nuet, vilket 

möjliggör meningsskapande och inflytande för barnen. Pedagogers förmåga att leda lärande 

och samtidigt i respekt lyssna in barnen står enligt analysen av artiklarna i samverkan. Detta 

stöds av Jonsson (2013) som även hon menar att dessa aspekter går att sammanföra men att 

det råder en svår avvägning i arbetet med att både utgå ifrån barns inflytande och intresse 

samt en riktning mot ett lärandeinnehåll. Detta kan med grund i litteraturstudiens resultat 

kräva att pedagoger reflekterar kring sin egen roll i skapandet av en samexistens mellan 

planering och ledning samt barns inflytande och tillvaratagande av barns intressen.  
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Slutsatser av studien 

Det som tydligast framkommit genom studiens resultat och diskussion är att forskningen 

tydliggör pedagogers viktiga roll i barnens lärande. Nedan sammanfattas resultaten av denna 

studie kortfattat i punktform.  

Forskningen visar att: 

 Lärandet är beroende av socialt samspel 

 Barns intresse och inflytande i verksamheten behöver inte stå i motsättning till 

måluppfyllelse och lärandeinnehåll. Barns intressen har en viktig roll för barns lärande 

 Barns inflytande är en förutsättning för lärande 

 Barns inflytande i verksamheten uppfattas som ett mål i sig 

 Pedagogers didaktiska kompetens, barnsyn, samspel med barnen och reflektion kring 

sin egen roll i barns lärande påverkar i hög grad barns möjlighet till inflytande, vilket i 

förlängningen påverkar barn lärande 

 Pedagoger bör ta en stöttande och undervisande roll i barns lärande samtidigt som de 

lyssnar och tillåter barns inflytande. Pedagogers lyssnande och lyhördhet är en 

förutsättning för interaktion och lärande  

 Pedagogers förståelse för barns perspektiv bidrar till meningsskapande och lärande. 

Arbete med lärandemål bör göras med förståelse för barnperspektiv 

 

Möjlig framtida forskning 

Denna studie är relativt småskalig och då det är ett intressant och aktuellt ämne är min 

förhoppning att mer forskning görs i ämnet. En intressant framtida studie vore att observera 

hur pedagoger i verksamheten arbetar med relationen mellan barns inflytande och intresse 

samt lärandeinnehåll. Detta för att sedan tillsammans med kollegor och forskare kunna 

reflektera kring detta och påbörja ett utvecklingsarbete för att vidare lära om hur dessa olika 

aspekter kan samverka i förskolans verksamhet.  
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Reflektion kring styrkor och svagheter i metodval och urval   

 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi där min analys av de insamlade 

vetenskapliga artiklarna är i fokus. Detta bidrar till att materialet analyseras utifrån valda 

teoretiska utgångspunkter samt utifrån min tolkning av studiernas resultat, vilket även 

påverkar resultatet och svaret på frågeställningen. Valet av metod har bidragit till att det 

empiriska materialet är hämtat från kvalitativ forskning i flera olika studier vilket kan anses 

innebära högre grad av trovärdighet än om jag intervjuat ett mindre antal pedagoger. Hade jag 

valt att istället genomföra intervjuer och/eller observationer hade jag utformat 

frågeställningen på annat vis och resultatet av analysen hade sett annorlunda ut. Jag väljer att 

inte värdera vilket som är bättre eller sämre utan nöjer mig med att konstatera att detta är olika 

sätt att undersöka frågor på som har sina för- och nackdelar.  

Då jag valt att använda artiklar från flera olika länder uppstod risken att dessa skulle vara 

svåra att jämföra då dessa olika länder har olika typer av pedagogisk verksamhet och olika 

läroplaner. Jag anser dock att det gick lättare att sammanföra dessa studier än vad jag först 

trott. Trots att denna forskning var hämtad ur olika kontexter och i olika kulturer gick dessa 

att jämföra. Studierna var alla gjorda med en kvalitativ forskningsstrategi vilket medförde att 

de liknade varandra i genomförande. Studierna i artiklarna var dock inte genomförda med 

samma metod vilket jag reflekterade över skulle bli nästa problem som skulle uppstå. Om jag 

skulle göra en liknande studie igen skulle jag koncentrera mig på ett urval av forskning som 

använt sig av samma kvalitativa metod. Dock har jag inte upplevt detta som ett problem i 

processen utan har ändå kunnat sammanföra datan i artiklarna.  

I urvalet av studier att analysera begränsade jag mig till att söka studier från åren 2000-2014 

vilket jag upplevde som bra både ur begränsningssynpunkt och då forskningen i artiklarna är 

hämtade från studier som är relativt nyligen genomförda. Urvalet av vetenskapliga studier för 

analyserna är gjorda utifrån två urval av databassökningar, vilket framgår i metodavsnittet. De 

valda studierna har valts utefter bedömd rimlighet för att kunna diskutera det problem som 

motiverar studien. Jag menar att dessa utvalda artiklar gett ett stort material som är relevant 

för att kunna diskutera detta. Givetvis faller annan relevant forskning bort så fort ett urval 

görs vilket får konsekvenser för resultatet. Kanske hade ett annat svar framkommit med annat 

urval av studier. Jag menar att det är viktigt att ständigt vara kritisk till urvalet som gjorts och 

att se analysen som en analys av detta material, inte som en direktöversättning av 

verkligheten.  
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Tillförlitlighet i den systematiska litteraturstudien 

Eriksson Barajas mfl (2013) pekar på olika frågor som kan ställas för att värdera en studies 

kvalitet. Nedanstående frågor är formulerade utifrån dessa. Kvalitetsbedömning av artiklarna 

som används som empiri i den systematiska litteraturstudien bör beröra syfte, frågeställningar, 

design, urval, mätinstrument, analys och tolkning (Eriksson Barajas m.fl 2013). Tillförlitlighet 

i en vetenskaplig studie innefattar enligt Bryman (2011) trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att bekräfta och styrka. 

 Är metod och analys relevant för frågeställningen och syftet?  

Min bedömning är att den tillämpade metoden för insamlande och analys av materialet är 

relevant för frågeställningen och syftet. Detta grundar jag på att frågan är formulerad på ett 

sådant sätt att den efterfrågar hur forskningen framställer relationen mellan barns inflytande 

och intresse och lärandeinnehåll i förskolan. Det som stärker trovärdigheten med en kvalitativ 

systematisk litteraturstudie är att många olika studier sammanförs och jämförs vilket ger svar 

från många källor. Analysen är gjord genom metasyntes där resultaten inte bara sammanställs 

utan även tolkas, vilket innebär att resultatet värderas.  

 

 Är urvalsstrategin relevant för frågeställningen och syftet?  

Urvalsstrategin är systematisk och har prövats fram genom att göra flertalet sökningarna med 

olika sökord för att komma fram till de som till sist användes. Databasen ERIC som använts 

för urvalet är inriktad på pedagogisk forskning vilket utgjorde en rimlig källa till användbara 

studier. Urvalet genomfördes genom att läsa sammanfattningar och sen hela artiklar och 

jämföra dessa artiklars vikt för frågeställningen och syftet. Min bedömning av mitt urval av 

artiklar är att de är de mest relevanta inom ramen för de sökord jag använt mig av.  

 Är de erhållna resultaten tillförlitliga?  

Resultaten är grundade på min analys av datan från de vetenskapliga artiklarna. Jag försökte i 

min analys i möjligaste mån förstå resultaten av studierna i artiklarna och sammanförde dessa 

i kategorier. Analysen av materialet är gjord utifrån de valda teoretiska utgångspunkter som 

beskrivs i inledningen och resultatet har relaterats till tidigare forskning. Som i all kvalitativ 

forskning är det svårt att bedöma generaliserbarhet då forskningen är gjord på en begränsad 

grupp och analyserad av just dessa forskare. Det är svårt att säga om resultaten skulle bli 

exakt samma om studierna genomfördes igen. Detta gäller givetvis även mitt resultat.  
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Avslutande ord 

För att knyta ihop arbetet vill jag till sist återkomma till uppsatsens första ord av filosofen 

Søren Kirkegaard. Han riktar inte specifikt sina ord till undervisning och lärande utan talar om 

att hjälpa en människa mot ett specifikt mål vilket ändå blir ytterst relevant i detta 

sammanhang. Kirkegaard skriver att vi måste möta en människa där hon befinner sig för att 

kunna hjälpa. Den person som ska hjälpa måste vara mer kunnig men framförallt förstå vad 

denne person förstår. Dessa få rader uttryckta av Kirkegaard sammanfattar väl vad denna 

studie handlar om, nämligen att bemöta barn utifrån de individer de är, lyssna in vad de 

förstår och vad de uttrycker och vill. Detta för att utifrån denna förståelse kunna tillföra 

lärandeinnehåll och på så vis möjliggöra att lärande sker. Om det så utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där den mer kunnige stöttar barnet att utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon, ett med intra-aktivt perspektiv där pedagogen snarare är medforskare i 

barnens egna lärprocesser eller ett utvecklingspedagogiskt perspektiv där den vuxne har en 

tydligare plan med lärandet så handlar det om att den vuxne med respekt har en vilja att lyssna 

på och förstå barns perspektiv för att kunna hjälpa.  

Min önskan är att detta ska bidra till en ökad reflektion hos pedagoger kring dessa frågor 

vilket i sin tur kommer att påverka barnens lärande, möjlighet till inflytande samt känsla av 

meningsskapande och glädje i förskolans verksamhet.  
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Bilagor 

Sökmatris artiklar 

 

Bilaga 1/11 

Databas  

ERIC 

Datum 

Sökord Träffar Urval 1 

(Läsning av 

abstract) 

Urval 2 

(Granskade och 

använda) 

20150427 1. Early childhood 

education 

12 645   

20150427 2. Children´s 

participation 

498   

20150427 3. Learning 108 869    

20150427 1 AND 2 AND 3 317 53 10 
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Artikelmatriser 

 

Bilaga 2/11 

Artikel Syfte Metod Resultat Bedömning av artikelns 

kvalitet 

 

1. Mafra Goulart, 

Maria Ines & 

Roth, Wolff-

Michael (2010): 

Engaging children 

in collective 

curriculum 

design. Cultural 

Studies of Science 

Education, 5(3), s 

533-562.  

 

 

 

Att undersöka hur 

5-åringar och 

pedagoger i 

Brasilien 

tillsammans 

utformar en 

läroplanen i 

teknik.  

 

Att se hur detta 

arbete utvecklar 

både barn och 

lärare i förskolan. 

 

Att synliggöra 

förhållandet 

mellan barnens 

medverkan och 

inflytande och 

förutbestämda 

strukturer.  

 

 

 Teori 

Undersökningen bygger 

på ett kulturhistoriskt 

synsätt med en teori 

grundad på barnens 

medverkan.  

 Studiegrupp 

18 stycken 5-åringar samt 

2 pedagoger i en förskola i 

Brasilien  

 

 Datainsamlings-

metod 

Materialet är insamlat i en 

kontext där de uttalat 

arbetar med teknik genom 

observationer av arbetet 

samt i reflektionsstunder 

med pedagogerna.  

 

 

Barnen blev tänkande och nyfikna av att få vara med och 

bestämma, meningsskapande sker i medbestämmandet. 

 

Lärande är en process där en grupp är fokuserade på att söka 

lösningar medan de skapar och omarbetar strukturer och resurser. 

Genom att få vara med och bestämma skapar en i aktiviteter tillåts 

vi tänka på lärande som en social process.  

Skapandet av läroplanen är en betydelsefull övning som utvecklar 

barns inflytande och deltagande i förskolan.  

 

Styrkegraden i att skapa/tolka läroplanen tillsammans med barnen 

beror på i vilken grad läraren möjliggör för barnens kultur att vara 

utgångspunkt för att gynna en tillåtande miljö där barns inflytande 

möjliggörs. Att alla röster räknades med skapade en tillfredställelse 

i hela gruppen.  

 

För att uppnå detta måste läraren tro på att barns sätt att förstå sin 

omgivning ha ett värde. Läraren måste ha förtroende för barnen 

likaväl som för sin egen styrning och guidning. Läraren måste 

lyssna på barnen och bemyndiga dem för att möjliggöra inflytande.  

 

Att tillsammans med barnen skapa/tolka en läroplan kan skapa nya 

typer av föreställningar om vad det innebär att vara lärare i 

förskolan.  

 

Denna undersökning har skapat bevis på att barn kan delta i 

utformningen av en läroplan. Att få möjlighet att delta i 

läroplanstolkningen ger barn ett tänkande kring medbestämmande 

vilket utvecklar deras inflytande i gruppen.   

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och vetenskapligt 

granskad (peer rewied) i databasen 

ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka 

teoretiska utgångspunkter 

och metoder som används i 

undersökningen? 

 

Forskaren förklarar att 

utgångspunkten är ett kulturhistoriskt 

synsätt samt förklarar att 

observationer och reflektioner med 

pedagoger kommer att tillämpas. Det 

beskrivs tydligt att dessa tillämpas. 

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Jag bedömer dessa relevanta då 

frågeställningen är formulerad på så 

vis att den kan svaras på genom 

analys av observationer. Jag tolkar 

detta som en kvalitativ studie då 

forskarna insamlar data genom 

observationer och sedan tolkar dessa.  
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Artikel Syfte Metod Resultat Bedömning av artikelns kvalitet 

2. Cullen, Joy & 

Hedge, Helen 

(2012): 

Participatory 

learning 

theories: a 

framework for 

early childhood 

pedagogy. Early 

Childhood 

Development 

and Care, 

(182)7, s 921-

940. 

 

Att skapa ett modernt 

alternativ till den 

utvecklingspsykologi

ska synen på lärande, 

detta genom att 

diskutera ett 

deltagarstyrt lärandes 

roll.  

 Metod  

Analys av tre 

läroplanstexter från tre 

västländer.  

 

 Teoretisk 

utgångspunkt 

Sociokulturell syn på 

lärande 

Resultat av ett deltagarstyrt lärande strider mot 

accepterade förståelser av kunskapsresultat och 

äventyrar istället begrepp som kunskapstillgång, 

förberedelse och arbetsmodeller. Istället ses barns 

kognitiva och känslomässiga utveckling genom 

vardagliga erfarenheter och lärandeprocesser som 

resultat (av ett deltagarstyrt lärande).  

 

Forskarna har i denna studie skapat en deltagar-

/inflytande-plus-modell (participation plus model). 

Denna modell ser lärandet som sker genom komplex 

kulturell verksamhet. Modellen förespråkar dynamisk 

pedagogik där dialog och samhörighet är viktigast. 

 

En alternativ uppfattning av begreppet resultat har 

presenterats, med grund i en ”deltagar-plus-modell” 

som belyser att vardagskunskap och kognitiva 

processer bidrar till barns lärande. Reflektion kring 

sociokulturella teorier snarare än ren ämnesbaserad 

kunskap förespråkas, vilket kan tolkas som en mer 

holistisk syn på vad resultat är.  

 

Meningsskapande är förutsättning för deltagarstyrt 

lärande.  

 

Vuxnas roll i barns lärande bör inte överskattas, 

speciellt inte om den är uppfostrande eller målinriktad.  

 

Kamrater är viktiga för barns lärande.  

 

Lärande är en social företeelse.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och vetenskapligt 

granskad (peer rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka 

teoretiska utgångspunkter och 

metoder som används i 

undersökningen? 

 

Ja, forskarna förklarar att de har en 

sociokulturell teoretisk utgångspunkt och 

att analys av tre läroplanstexter ska 

genomföras. Jag tolkar detta som en 

kvalitativ studie utefter hur forskarna 

tolkar läroplanerna.  

 

 Är metod och analys relevanta 

för forskningsfrågan? 

 

Forskningsfrågan är riktad till att handla 

om hur ett deltagarstyrt lärande framställs 

i läroplanen så därför bedömer jag 

metoden relevant. För att ytterligare stärka 

alla de resultat som framkommit kan jag 

mena att det skulle stärkt trovärdigheten 

om även observationer och intervjuer 

gjorts.  
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kvalitet 
 

3. Pramling 

Samuelsson, 

Ingrid; 

Sheridan, 

Sonja & 

Williams Pia 

(2006): Five 

preschool 

curricula-

comparative 

perspective. 

International 

Journal of 

Early 

Childhood, 

(38)1, s 11-30. 

 

Att undersöka fem 

olika läroplaner 

och deras syn på 

kvalitet och lärande 

samt se styrkor och 

brister hos dessa. 

(Reggio Emilia 

(Italy, R/E), Te 

Whãriki (New 

Zealand, T/W ), 

Experiential E 
ducation (Belgium, 

EXE), High/Scope 

(USA, H/S)  

and the Swedish 

National 

Curriculum for 

Preschool /Lpfö 98 

(Sweden).) 

 

 Teoretisk 

utgångspu

nkt: 

Ett barnperspektiv 

finns som teoretisk 

bakgrund och 

fokuserar på vad 

som är bäst för 

barns lärande och 

utveckling i en 

specifik kultur. 

 

 Studiegrup

p 

Nationella 

samordnare för 

förskolepolitik i 

Sverige, detta under 

en workshop.  

 

 

 

Den pedagogiska kvaliteten kan benämnas som ett mångfasetterat 

fenomen där många aspekter, beroende av varandra, utför en miljö 

som påverkar barns möjligheter till lärande i 

undervisningssituationer.  

 

Hög kvalitet var hos samtliga läroplaner kopplat till lärarens 

kompetens. Det krävs både pedagogisk och teoretisk kompetens av 

läraren. Denne ska också vara entusiastisk och utmana barn att lära 

om sin omvärld.  

 

Läraren ska guidas av barns intresse och frågor, i ett ”här och nu”-

perspektiv.   

 

Lärarna i EXE är involverade i ett samspel som involverar barnen, i 

H/S låter man barnen själva planera och genomföra aktiviteterna, i 

R/E lyssnar de på barnen och låter dem uttrycka sina färdigheter 

genom hundratals sätt. I den svenska läroplanen förväntas lärarna att 

interagera med barnen genom att göra det övergripande målet till 

lärandeobjekt och i TW låter lärarna barnen uttrycka sin förståelse 

genom berättelser.  

 

Verksamhetens barnsyn avgör hur lärarna strukturerar dagen i 

förskolan, tillvägagångssätten och samspelet med barnen, vilket även 

påverkar verksamhetens kvalitet.   

 

Samtliga läroplaner är influerade av ett moderns synsätt på lärande 

där kommunikation och interaktion ses som viktigt. Barn ses som 

kompetenta och med egna rättigheter.  

Det som ändå skiljer de fem läroplanerna åt är barnsyn, övergripande 

intentioner med verksamheten samt värdefrågor. Dessa är viktiga 

komponenter och påverkar förskolans kvalitet.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer 

rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskarna vilka 

teoretiska utgångspunkter 

och metoder som används 

i undersökningen? 

 

Forskarna förklarar att det är en 

jämförande studie som ska göras 

för att undersöka fem läroplaners 

syn på lärande och kvalitet. 

Forskarna beskriver sin 

utgångspunkt som att den utgår 

från ett barnperspektiv. Jag tolkar 

det som att studien är en kvalitativ 

och tolkande textanalys.  

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Då forskningsfrågan berör 

läroplanernas texter är det likt 

forskarna gör relevant att tolka och 

analysera vad som står i texterna.  
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Artikel Syfte Metod Resultat Bedömning av artikelns 

kvalitet 

4. Hedge, Helen; 

Cullen, Joy & 

Jordan, Barbara 

(2010): Early years 

curriculum: funds 

of knowledge as a 

concept for 

children´s interest. 

Journal of 

Curriculum 

Studies. (43)2, s 

185-205.  

 

 

 

   

  
 

Att undersöka 

barns intresse 

och lärares 

engagemang för 

detta, I 

förhållande till 

en läroplan (Te 

Whāriki i detta 

fallet). Att 

undersöka hur 

lärare baserat på 

sin 

professionella 

kunskap tolkar 

läroplanen 

genom att 

samarbeta och 

erkänna barns 

intressen.  

 

 

Med begreppet 

“found of 

knowledge” 

menas den 

kunskap, 

färdigheter och 

de erfarenheter 

som barnen lär i 

sina familjer och 

i samhället 

(Hedge 2010).  

 

 Studiegrupp 

Barn och pedagoger på 2 

förskolor på Nya Zeeland. 

10 pedagoger, 25 barn och 

11 föräldrar har 

intervjuats.  

 

 Metod 

Kvalitativ studie. Empirin 

är insamlad genom 

observationer (165 plus 

164 timmar), samt 

intervjuer med lärare, barn 

och föräldrar. Detta med 

etnografisk inspiration.  

 

 Teori  

En sociokulturell syn på 

lärande ligger till grund för 

studien.  

 

 Etiska aspekter 

Dessa aspekter har tagits 

ställning till i enlighet med 

universitetets riktlinjer.  

Resultatet visade att barns intressen och funderingar stimuleras av 

deras ”funds of knowledge” som skapats via deltagandet i 

vardagliga erfarenheter, i familjen och i samhället.  

 

Med grund i resultatet föreslås att lärare måste tänka bortom 

traditionen av en barn- och lekcentrerad miljö med goda resurser 

för att kunna tolka och tillämpa barns intressen.  

Lärare måste samarbeta mer med barnens familjer och andra 

verksamheter för att djupare förstå grunden till barnens intressen.  

 

Resultatet visar att användning av ”kunskapstillgång” (funds of 

knowledge) som ett teoretiskt ramverk för att ett sätt att känna 

igen och svara på barnens intressen och förfrågningar, att kunna 

synliggöra barns intressen skapar ett mer analytiskt sätt att 

bemöta dessa intressen än nuvarande metoder baserade på att 

endast möjliggöra barns val av lekar. 

 

Utifrån barns”fund of knowledge”-baserade intressen kan 

ämneskunskap såsom läs- och skrivkunnighet, matematik och 

vetenskap börja utvecklas. Detta genom att barn samarbetar med 

lärare och familjer, utan att behöva didaktiska 

undervisningsmetoder. 

 

Lärarnas interaktion med barnen stödjer den intressebaserade 

inlärningen. Lärarens roll blir att lyssna noga på barnrn, stödja 

dem och utmana deras idéer. För att möjliggöra detta kräver det 

att lärarna noga reflekterar över sin roll.  

Lärare bör reflektera över hur barnens ”funds of knowledge” 

synliggöras i deras lek.  

 

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer 

rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka 

teoretiska 

utgångspunkter och 

metoder som används i 

undersökningen? 

 

Det framgår i studien tydligt att 

det är en kvalitativ studie baserad 

på observationer och intervjuer 

som genomförs. Det framgår 

även att det är en sociokulturell 

syn på lärande som teoretisk 

utgångspunkt.  

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Då det är lärares handlingar och 

beteenden som efterfrågas i 

artikelns frågeställning anses 

metod och analys relevant för 

detta.  
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5. Dunphy, Elisabeth 

(2012): Children´s 

participation rights in early 

childhood education and 

care: the case of early 

literacy learning and 

pedagogy. International 

Journal of Early Years 

Education, (20)3, s 290-

299.  

 

 Artikeln bygger på ett 

material från Dublin, 

om läskunnighet. 

”Literacy in early 

chioldhood and Primary 

Education (3-8 years)”  

NCCA, Recearch report 

no. 15. 

ISSN: 1649:3362 

 

Nyckeln till att ge barn rätt till inflytande i förskolan är 

pedagogers kunskap om små barns perspektiv på 

aspekter för lärande (exempelvis läskunnighet) och hur 

tolkningar av dessa aspekter kan komma att påverka 

utformningen av pedagogiken.  

 

Via deltagande/inflytande synliggörs att barns 

perspektiv är centralt för utformandet av läroplaner och 

pedagogik, för att dessa ska kunna bli meningsfulla 

och utvecklande för barnen. 

  

Barns inflytande har betydelse för undervisningen i 

förskolan. Deltagande/inflytande är motiverat i relation 

till pedagogik och läroplansmål om läskunnighet.  

 

Dunply skriver att Alderson och Morrow kommit fram 

till att pedagoger måste utveckla nya attityder till sin 

egen kunskap och status för att barn ska kunna vara 

deltagande och få inflytande i förskolan. Hon hänvisar 

till James och Pollard som visat att detta kan vara svårt 

för vissa pedagoger då det kräver flexibilitet i 

förhållande till läroplan och pedagogik. 

 

Barns erfarenheter, åsikter och intressen är av 

betydelse för hur enskilda barn vill engagera sig i den 

pedaggik och den läroplan som erbjuds. Pedagoger 

måste arbeta med läroplansmål, om exempelvis 

läskunnighet, men de bör göra detta på ett sätt som 

tillvaratar barns perspektiv.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer 

rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren 

vilka teoretiska 

utgångspunkter och 

metoder som används i 

undersökningen? 

 

I denna studie förklarar 

forskaren att artikeln bygger på 

ett material och utvecklar och 

framhäver så detta material. Inga 

specifika metoder specificeras 

men då både artikelns 

ursprungliga källa samt denna 

artikel vetenskapligt granskats 

bedöms kvaliteten som god.  
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6. Hännikänen, Maritta & 

Rasku-Puttonen, Helena 

(2010): Promoting 

children´s participation: the 

role of teachers in preschool 

and primery school learning 

sessions. Early Years: An 

International Research 

Journal. (30)2, s. 147-160.  

 

Att få insikt om 

den sociala 

konstruktionen 

av deltagande 

och inflytande i 

gemensamma 

aktiviteter på en 

finsk förskola 

och ett finsk 

skolklassrum.  

Att se likheter 

och skillnader 

mellan hur 

lärare arbetar 

med inflytande i 

förskola och 

skola.   

 Metod  

Datainsamling via 

kvalitativa 

observationer av 

interaktion mellan 

barn och lärare o 

lärarledda 

lärandesituationer.  

 

 Teori 

Sociokulturell syn på 

lärande  

Resultaten visar att lärarstött aktivt 

deltagande/inflytande och vänskapliga relationer, 

tillsammans med kreativa och lekfulla aktiviteter i 

förskolan, ökar barns nyfikenhet och uppmuntrar barns 

motivation och intressen för ämneskunskaper.  

 
Resultatet visade att lärarna möjliggjorde barnens 

inflytande/delaktighet på många olika vis i båda 

kontexterna. De uppmuntrade barnen att delta i 

aktiviteter gav barnen lämplig ”scaffolding”/stöttning 

utefter deras intresse och behov.  

Detta betonar vikten av att delta i aktiviteter och 

återspeglar de ansträngningar som lärare gjort för att 

stimulera lärande genom interaktion och engagemang 

för att främja meningsskapandet hos barnen. 

I förskolan fokuserades på inflytande/deltagande och 

interaktion i sig, medan det i skolan fanns ett större 

fokus på ämneslärande.  

 

De organiserade lärandesituationerna i förskolan var 

flexibla och gav utrymme för inflytande genom 

interaktion, även om de saknade definierade 

lärandemål. I skolan var deltagandet/inflytandet med 

lärar- och läroplansstyrt.  

 

Läroplanen måste vara flexibel och tillåta utrymme att 

utbyta idéer och att vara kreativ. 

 En mångfald av kreativa aktiviteter i förskolan berikar 

barnens nyfikenhet, stimulerar intresset för grunderna i 

läskunnighet och ger näring åt deras motivation för 

lärande. Det kan betyda att det är bra att ha möjlighet 

att tillämpa ett lekfullt lärande och därmed börjar 

formell utbildning lite senare. 

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer rewied) 

i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka 

teoretiska utgångspunkter 

och metoder som används i 

undersökningen? 

 

Forskarna förklarar tydligt att studien 

bygger på en sociokulturell teoretisk 

bakgrund samt att kvalitativa 

observationer utgör grunden för 

analysen.  

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

  

Då syftet är att synliggöra den 

sociala konstruktion som pågår 

mellan barn och pedagoger är anser 

jag det relevant att använda 

observation som 

datainsamlingsmetod.  

  



45 
 

Mathilda Claesson 
 

Bilaga 8/11 

Artikel Syfte Metod Resultat Bedömning av artikelns kvalitet 

7. Berthelsen, Donna 

& Brownlee, Joanne 

(2005): Respect 

children´s agency for 

learning and righs to 

participation in child 

care programs. 

International Journal 

of Childhood. (37)3, s 

49-60.  

 

Att undersöka 

vilken kunskapssyn 

(vilka 

föreställningar om 

att vetande 

och lärande) som 

pedagoger i 

förskolan har och 

hur deras 

uppfattning 

återspeglas i deras 

verksamhet.  

 Metod 

Fenomenologisk 

kvalitativ ansats. 

Intervjuer med 21 

förskolepedagoger, 

samt videoinspelade 

sekvenser från 

förskolornas vardag. I 

analysarbetet 

fokuserades på 

jämförelse av 

pedagogernas svar.  

 

 Teori 

Socialkonstruktivistisk 

referensram för 

lärande.  

Barns delgatande/inflytande främjas genom 

samarbete mellan vuxna 

och barn, genom ömsesidig förståelse, och genom 

vuxnas respekt för barns självständighet och 

oberoende.  

 

4 kategorier har tagits fram om pedagogers 

uppfattningar om lärande:  

1. Barns kompetens som observatörer i sociala 

sammanhang.¨ 

2. Lärande genom samverkan med andra i 

sociala sammanhang.  

3. Barn som självstyrande lärande individer, där 

de själva tar initiativ.  

4. Barn och lärare som samarbetspartners i 

lärandet. Ett ömsesidigt engagemang skapar 

kraft i lärandet och stödjer ett aktivt 

deltagande och möjlighet till inflytande i 

förskolan.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och vetenskapligt 

granskad (peer rewied) i databasen 

ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka 

teoretiska utgångspunkter och 

metoder som används i 

undersökningen? 

 

Det framgår tydligt att en 

socialkonstruktivistisk referensram 

utgör teoretisk utgångspunkt i 

undersökningen, samt att intervjuer 

och videoinspelning används för 

datainsamling.  

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Då både pedagogers uppfattningar och 

handlingar efterfrågas i syftet är det 

relevant att genomföra intervjuer samt 

observationer.    
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8. Makin, Laurie & 

Whiteman, Peter 

(2006): Young 

children as active 

participants in the 

investigation of 

teaching. European 

Early Childhood 

Education Journal, 

(14)1, s 33-41.  

 

Att utforska användningen 

av (IVR) omedelbar video-

återkoppling för att 

undersöka små barns 

symbolsystem (såsom 

språk och musik).  

 Metod  

(IVR) omedelbar video-

återkoppling. Denna metod 

användes för insamlande 

av material och metoden är 

inspirerad av pedagoger i 

Reggio Emilia. Barnen får 

här möjlighet att direkt 

reflektera kring sina 

upplevelser och sitt 

lärande.  

 

 Studiegrupp 

I denna undersökning får 

4-åriga barn möjlighet att 

direkt kommentera sina 

upplevelser vid 

högläsningsstunder och 

sångstunder på en förskola 

i Australien.  

IVR möjliggör en reflektion hos barnen 

bortom den berättande, då filmen i sig 

berättar denna.  

 

Teknik som IVR kan möjliggöra att barn 

blir hörda och ökar möjligheten att 

inkludera barn som deltagande individer 

med inflytande över lärandet.  

 

Vuxna får genom IVR djupare insikt i 

barns intentioner och syftet med deras 

engagemang i symbolsystem (såsom 

språk och musik).  

 

Barn får möjlighet att dela sina 

perspektiv med vuxna på ett djupare 

meta-kognitivt vis.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och vetenskapligt 

granskad (peer rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren vilka teoretiska 

utgångspunkter och metoder som 

används i undersökningen? 

Det som framgår är att metoden är 

inspirerad av Reggio Emilia-filosofi vilket 

gör att forskarna förklarar sin utgångspunkt.  

 

 Är metod och analys relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Då syftet med studien är att utforska vad 

videoinspelning och reflektion kring denna 

kan åstadkomma är metoden relevant då 

detta genomförs.  
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9. Sandberg, Annette 

& Johansson, Inge 

(2010): Learning and 

participation on: two 

interrelated 

keyconcepts in the 

preschool. European 

Early Childhood 

Education Research 

Journal (18)2, s. 229-

242.  

 

Att undersöka vad 

begreppen lärande 

och 

inflytande/delaktighet 

betyder för 

förskollärare och 

förskollärarstudenter.  

 Metod 

En kritisk incident-

metod har använts. 

Studiegruppen fick 

svara på frågor via 

frågeformulär och 

dessa samanställdes 

sedan och 

analyserades av 

författarna. 

Resultaten 

presenteras bland 

annat i procentuella 

svar. Svaren är 

praktik-relaterade. 

 

 Studiegrupp  

56 förskollärare  

56 

förskollärarstudenter 

i Sverige, 

 

 Urval  

Strategiskt urval av 

undersökningsgrupp 

utifrån en önskan om 

variationer.  

Resultatet visar att förskollärare menar att begreppet lärande och 

hur det tillämpas i praktiken stämmer överens med 

formuleringen i läroplanen, nämligen att lärande är en social 

interaktion med andra. 

 

Den vanligaste förklaringen av deltagande/inflytande är att det 

innebär att vara en del av en grupp, ingå i relationer och lära av 

andra.  

 

Både förskollärare och studenter menar att lärandeprocesserna i 

förskolan har ett speciellt mål och att det är de vuxna som leder 

arbetet med att uppmuntra lärande.  

 

Det är små skillnader i hur studenter och förskollärare ser på 

innebörden och tillämpningen av lärande i förskolan.  

 

De yngre deltagarna i studien betonar vikten av utmaningar mer 

för lärandet, vilket kan tolkas förespråka ett mer aktivt 

tillvägagångssätt mellan den enskilde läraren och barnet. De som 

arbetat längre sågs ha en tydligare grupp-orienterad syn på 

lärande.  

 

Lärande och deltagande/inflytande är strakt relaterade till 

varandra i en komplex relation.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer 

rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren 

vilka teoretiska 

utgångspunkter och 

metoder som används i 

undersökningen? 

Metoden beskrivs tydligt so en 

kritisk incident-metod. Den 

består i analys av frågeformulär. 

Även om enkäter är i fokus i 

metoden sker tolkning av 

materialet. 

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan/syftet? 

Forskarna efterfrågar 

förskollärares och 

förskollärarstudenters 

uppfattningar, vilket framgår då 

de svarar på frågeformulär, 

metoden är därför relevant.  
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10. Payler, Jane 

(2007): Opening and 

closing interactive 

spaces: shaping 

four-year-old 

children´s 

participation in two 

English settings. 

Early Years: An 

International 

Research Journal, 

(27)3, s. 237-254.  

 

 

Att undersöka hur 

pedagogiken som 

tillämpas öppnar 

eller stänger för 

interaktion med 

barnen, samt är 

inbjudande eller 

utestänger barns 

bidrag och 

inflytande i 

specifika 

undervisnings-

lärandesituationer.  

 Metod  

Etnografisk 

fallstudie.  

Transkribering av 

material från inspelat 

material, där 

exempelvis 

kroppsspråk och 

röstmaterial 

analyserats. 

 

 Teori  

Sociokulturell syn på 

lärande 

 

 Studiegrupp 

10 stycken 4-åringar 

på 

förskoleverksamheter 

i England. Två typer 

av verksamheter 

representerades, dels 

en ”förskole-

lekgrupp” med en 

mer osynlig 

pedagogik och en 

”övergångsklass” 

med synligare 

pedagogik.  

Resultaten tyder på att även om båda verksamheterna från början arbetat 

med samma läroplan skapas under-kulturer med olika pedagogik som 

påverkade struktureringen och tolkningen av läroplanen, där man såg på 

lärande på olika vis.  

 

Detta resulterade i att olika lärandemål uppfylldes beroende av barnens 

position som yngst eller äldst i verksamheten samt utifrån de vuxnas 

uppfattningar om barnens förmåga. De yngsta fick möjlighet till minst 

inflytande och interaktion.  

 

De olika typerna av pedagogik som blev synliga i studien bestämde graden 

och formen på utrymme för interaktion mellan lärare och barn och mellan 

barn, vilket forskaren kallar "interaktivt utrymme". 

 

Ibland försökte barnen få inflytande utanför de ordnade situationerna, detta 

visade sig medföra en risk att uppfattas som störande. Responsen på barns 

bidrag påverkades av vuxnas föreställningar om undervisning och lärande 

och av vuxnas uppfattning om de enskilda barnen. 

Tillåtandet av interaktiva utrymme som möjliggörs av pedagogiken i 

verksamheten förmedlas i blickar, gester, kroppshållning och timing samt i 

ord, där barns egna erfarenheter och aktuella intressen kan utforskas och 

värderas och användas som vägar in den pedagogiska diskursen. 

 

Vuxna måste reflektera över vilka förutsättningar för inflytande de ger 

barnen samt reflektera över de vuxnas ansvar i att skapa utrymme för 

interaktion.  

Studien belyser hur interaktion och barns deltagande/inflytande och 

ställning är nära kopplade till den sociokulturella miljöns utformning, till 

dess strukturer och värderingar, samt till barnens ålder i gruppen.  

 

Pedagoger bör se bortom läroplanens ledning och reflektera kring större 

frågor (såsom strukturer och värden) och sedan koppla detta till det dagliga 

samspelet med barnen. Detta kan leda till att bekräfta barns inflytande i 

deras tidiga erfarenheter av lärande.  

God kvalitet. 

Artikeln är bedömd och 

vetenskapligt granskad (peer 

rewied) i databasen ERIC.  

 

 Förklarar forskaren 

vilka teoretiska 

utgångspunkter och 

metoder som 

används i 

undersökningen? 

Det framgår att den teoretiska 

utgångspunkten är ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Forskarna beskriver att de 

genomför en etnografisk 

fallstudie och spelar in 

material för senare analys.  

 

 Är metod och analys 

relevanta för 

forskningsfrågan? 

 

Syftet är att undersöka 

pedagogers handlingars 

betydelse för barns inflytande 

och lärande vilket gör att det 

är rimligt att använda 

etnografisk fallstudie med 

inspelande av sekvenser.  
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