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” I see and listen to the children ”  

 

A qualitative study about teachers views on children’s influence at 

preschools. 

 

   Abstract  

The purpose of this scientific study is to investigate how educators interpret their democratic 

mission to work with the children's influence on activities they do at the preschool. The study 

also aims to contribute to an increased knowledge about how educators can work with children's 

influence at preschool. 

The study asks two questions: What does influence mean according to teachers? and How does 

the teacher create opportunities for pupils to have an influence in the activities they do at pre-

school? 

A qualitative research method is used with a phenomenological research effort.  

The theoretical framework for the essay is based on five concepts: influence, child perspective, 

listening and communication proximal development. 

The results show that, according to educators, influence means for educators that the children 

have the opportunity to do what they want and what they are interested in. The results also 

shows that educators create opportunities for children to have influence by responding to them 

as individuals whose opinions and thoughts are taken seriously. The children may speak, be 

listened to and regarded as competent individuals. The children themselves can choose activities 

in the classroom and they take their own initiative. Teachers talks with the children and gives 

them space to express their thoughts and opinions. 
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I början av min studie vill jag tacka alla som bidrog till att jag kunde skriva färdigt min 

studie. Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Thomas Backlund för värdefulla råd 
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Tack för att ni var ett stöd för mig och ville dela era tankar, åsikter, kunskaper och 

erfarenheter med mig. Jag vill också tacka alla intervjupersoner, som delade med sig av sin 

tid, sina erfarenheter och sina uppfattningar om barns inflytande på förskolan.  
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1. Inledning och problemområde 

Under de tre åren som jag har studerat till förskollärare har jag och mina kurskamrater många 

gånger lyft upp hur viktigt det är, att barnen ska få påverka sin vardag på förskolan. Vi har 

ofta diskuterat hur viktigt pedagogens förhållningssätt är till barn och barns olika behov. Det 

väckte många funderingar hos mig och jag började leta efter svaren genom att läsa olika 

böcker. Gabriella Ekelund (2011) som är journalist och författare med satsning på barnfrågor 

lyfter upp hur demokrati kan fungera för barn i förskolan. Hon beskriver många situationer 

från förskolans värld och hon säger att det är viktigt att man som pedagog är medveten om hur 

man bemöter de yngsta i vårt utbildningsväsende. När jag hade läst boken började jag 

reflektera över vad barnen kan få bestämma över på förskolan och hur jag och mina 

arbetskollegor kan arbeta med barns inflytande. Vad innebär det att barnen kan få inflytande 

på förskolan? Ekelund beskriver att alla pedagoger som arbetar inom förskolan är medvetna 

om att varje barn har rätt att komma till tals. Enligt henne är det inte självklart på vilket sätt 

pedagoger ska skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande i praktiken. Läroplanen för 

förskolan bygger på demokratiska värderingar och alla som arbetar i förskolan ska ta hänsyn 

till dessa. I läroplanen finns en rubrik Barns inflytande. Där nämns att arbetslaget ska ansvara 

för att “verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan” (Lpfö 98, Skolverket, s. 12). Det står också att målen för verksamheten 

är att varje barn ska utveckla sin förmåga att ge uttryck åt sina åsikter och tankar. Barnen ska 

få möjlighet att påverka sin situation på förskolan (ibid, s. 12). 

 

Jag anser att barns inflytande är mycket viktigt därför att de lär sig att uttrycka sina tankar och 

åsikter. Läroplanen för förskolan förespråkar, att pedagogerna ska ge barnen inflytande för att 

de ska få möjlighet att utöva demokrati. Jag började diskutera med mina arbetskollegor, om 

vad som står i läroplanen om barns inflytande på förskolan. Där beskrivs att hela arbetslaget 

ska ta ansvar för att nå målen, men det står inte beskrivet hur vi ska nå målen. Var och en av 

våra pedagoger kan tolka ordet inflytande på olika sätt och vi vet inte, om det finns ett rätt sätt 

att tolka det. Vi är alla tre utbildade pedagoger och genom att diskutera barnens inflytande har 

vi märkt att vi har olika uppfattningar, om vad inflytande innebär för barnen på förskolan. För 

barnens bästa skulle vi pedagoger behöva komma överens om och sammanställa hur vi ska 

arbeta kring inflytande och demokrati för att varje barn ska få möjlighet att säga sin mening. 

Det är en bra träning inför vuxenlivet att få träna sig i att ta ställning i olika frågor. Studien 
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fokuserar på pedagogens uppfattning om barns inflytande och hur pedagogen ger barnen 

inflytande på verksamheten i förskolan. 
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    2. Bakgrund 

I den här delen av min uppsats beskriver jag vad ett av de viktigaste styrdokumenten Läroplan 

för förskolan säger om barns inflytande. Jag tar även upp artiklar från FN:s barnkonvention, 

som handlar om barnens rätt till inflytande. 

 

    2. 1 Vad säger Läroplan för förskolan om barns inflytande 

Den 1 augusti 1998 fick förskolan sin egen första läroplan. Dokumentet beskriver ett 

pedagogiskt program för förskolan. Det innebär förskolans övergång till det nya 

utbildningssystemet. I dokumentet har målen för verksamheten en viktig roll och det utgör 

underlag för pedagogernas arbete på förskolan. Det visar också att förskolan fick en större 

betydelse inom utbildningsystemet i Sverige (Wiklund och Jancke 1998, s. 2). 

I Läroplan för förskolan står det i inledningen att förskolan ska vila på demokratins grunder. 

Demokrati ska genomsyra hela verksamheten på förskolan och verksamheten ska vara en 

plats där alla barn är välkomna oavsett religion, kön, funktionhinder, sexuell läggning eller 

etnisk tillhörighet hos barnet eller någon släkting. Det betonas också att alla som arbetar på 

förskolan ska stödja och respektera varje människas egenvärde samt visa respekt för vår 

gemensamma miljö. Läroplanen för förskolan består av två delar. Den första delen beskriver 

förskolans uppdrag och värdegrund. Andra delen handlar om mål och riktlinjer. I Läroplan för 

förskolan finns en rubrik om barns inflytande, där det står att förskolan ska lägga grunden för 

att barnen ska inse vad demokratibegreppet innebär. Där är det också skrivet, att barnens 

sociala utveckling bygger på förutsättningen att de alltefter kunnande ansvarar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. Planeringen av verksamheten och utformningen av 

miljön på förskolan bör utgå från barnens behov och intressen. I Läroplan för förskolan 

uttrycks det tydligt att målen för verksamheten är, att förskolan ska sträva efter att varje barn 

får: 

    • utveckla sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed   
      få möjlighet att påverka sin situation 
    • utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö 

    • utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer  
      genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

                                                                                  (Lpfö 98, Skolverket, s. 12). 
 

Vidare i läroplanen under rubriken barns inflytande beskrivs också de riktlinjer, som 

förskollärarna och arbetslaget ska ansvara för. Förskollärare ska ansvara för ” att alla barn ska 
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få ett reellt inflytande på arbetssätt och på verksamhetens innehåll” (Lpfö 98, Skolverket, s. 

12). 

 

Arbetslaget ska ansvara för att: 

    • verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga och vilja   
       att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan 

    • verka för att varje barns uppfattning och åsikter respekteras 
    • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar   

      för sig själv och för samvaron i hela gruppen 
    • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i   
      verksamhetena   

    • förbereda barnen för delaktighet och ansvara och för de rättigheter 
      och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Lpfö 98, Skolverket, s. 12). 

 

 

Barns inflytande på förskolans verksamhet tar ett stort utrymme och är en viktig del i 

Läroplan för förskolan. Verksamheten ska ha ett innehåll, som tar vara på barnens egna frågor 

och tankar samt skapa en delaktighetskultur där barnen har inflytande på sin vardag på 

förskolan. Pedagoger kan inte själva välja, om de vill ge barnen inflytande eller inte eftersom 

det står tydligt beskrivet i Läroplanen för förskolan att barnen ska få möjlighet att påverka sin 

situation och utöva inflytande. Därför anser jag, att det är mycket intressant att undersöka hur 

pedagoger uppfattar och skapar möjligheter för barnen, för att de ska ges möjlighet att få 

inflytande på förskolan. Jag anser att det är en av de viktigaste uppgifterna för 

förskolepedagoger och att det är viktigt att arbetsgruppen samordnar sig kring ett gemensamt 

synsätt. 

 

    2. 2 Barnkonventionen 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling ett traktat ”Barnkonventionen”. 

Konventionen har skrivits under av 196 länder och Sverige är ett av de länderna. 

Barnkonventionen beskriver bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det är en 

juridiskt internationell överenskommelse för de länder som förbundit sig. Alla länder som har 

antagit detta traktat måste göra sitt bästa för att alla artiklar, som är beskrivna i 

barnkonventionen ska bli verklighet. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar där 41 av dem 

handlar om barnrättigheter. I barnkonventionen kan vi hitta artiklar, som handlar om barns rätt 

till inflytande och delaktighet. Artikel tolv handlar om att varje barn har rätt att ge uttryck åt 

sina meningar och tankar i alla frågor som rör dem. Vuxna människor har skyldighet att 

lyssna på barnens tankar och ta dem på allvar. Artikel tretton handlar om att varje barn har rätt 
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till yttrandefrihet. Det innebär att barn har rätt att ta emot, leta efter och sprida information 

och tankar. Artikel fjorton handlar om att varje barn har rätt att tänka och tycka vad de vill. 

Barn har rätt att ha den religion som de vill. Deras vårdnadshavare kan vägleda dem, men de 

kan inte bestämma över barnens tankar. Artikel femton handlar om att varje barn har rätt att 

vara ansluten till olika föreningar. Barn har också rätt att gå ur föreningen, när de vill. Barn 

kan också delta i möten så länge som de är fredliga (UNICEF, 1989). 

Barnkonventionen förespråkar att det är mycket viktigt att bemöta alla barn som individer 

som har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter och att få ut det bästa av sin vistelse på 

förskolan. Inga barn ska kunna bli utnyttjade eller diskriminerade. Det är mycket viktigt att 

pedagogen använder informationen som är beskriven i Barnkonventionen och bemöter barn 

som individer med rättigheter och egna behov samt ger dem möjlighet att få inflytande på 

förskolans verksamhet. Barnkonventionen talar om att varje barn har rätt att få påverka sin 

situation. Pedagoger ska arbeta för att möjliggöra varje barns möjlighet att påverka sin vardag 

på förskolan.  
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3. Tidigare forskning 

I min studie använder jag både nationellt och internationellt tidigare gjorda forskningar. Jag 

väljer att använda sex olika forskningar, som är relevanta till min studie. Alla sex handlar om 

barns inflytande på förskolan.  

 

Kristina Westlund har forskat och skrivit sin undersökning om pedagogers arbete kring 

förskolebarns inflytande vilket var hennes övergripande syfte med hennes studie. Hennes 

metod var att samla in data genom att intervjua pedagoger och observera deras arbete med 

barnen på förskolan. Resultatet med denna studie visar bland annat att pedagoger använder 

olika metoder för att arbeta med barns inflytande. Studiens resultat visar också att det finns 

olika problem i arbetet med barns inflytande på förskolan samt att barnens inflytande ofta är 

styrt av olika ramar som bestämts av pedagogerna på förskolan (Westlund 2011).  

 

Elisabeth Arnérs är förskollärare och numera föreläser hon om demokrati och inflytande i 

skolan och förskolan runt om i Sverige. I min studie använder jag hennes bok där hon 

beskriver pedagogens strävan efter att förbättra sitt arbete kring demokrati och inflytande. I 

boken finns olika berättelser om händelser i förskolan. Händelserna är dokumenterade och 

analyserade av pedagoger. Det ger en bild av hur pedagoger arbetar för att uppfylla och få 

förståelse för sitt uppdrag om barns rättigheter att utöva inflytande på sin vardag (Arnér 

2009). 

 

Nina Johannesen och Ninni Sandvik skildrar i sin bok små barns möjligheter och rättigheter 

till delaktighet och inflytande på förskolan. Författarna ifrågasätter traditionella sätt att tänka 

kring de yngsta barnens förmåga till delaktighet och inflytande. De vill att pedagogerna ska se 

barnen med “nya” ögon och hur läroplanen och styrdokumenten på förskolan följs upp och 

efterlevs. I en tidigare studie som gjorts av Ninni Sandvik (2007) påpekar hon att 

diskussionen om inflytande och delaktighet ofta handlar om det enskilda barnets rätt och ifall 

den kan praktiseras på bekostnad av gruppen och att begreppet kan uppfattas som att fokus 

sätts på det enskilda barnet. I deras bok skriver de att en norsk forskare Bertil Bae (2006) 

beskriver att begreppet inflytande handlar om hur människor lyssnar till, samspelar med och 

respekterar varandra i en gemenskap (Johannesen och Sandvik 2009). 
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Katarina Ribaeus är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hon är också 

ordförande för forskargruppen UBB (Utbildningsvetenskapliga studier av barn och 

barnsdomen). Hon har skrivit en avhandling om demokratiuppdrag i förskolan. Syftet med 

hennes avhandling är att undersöka hur förskolans demokratiuppdrag utförs. Hon studerar hur 

pedagoger utför olika handlingar och hur pedagoger samtalar med barnen genom att studera 

pedagogernas agerande i förskolans verksamhet. Studiens resultat visar bland annat att 

förskolans demokratiuppdrag är ett viktigt och pågående arbete, som kan vara svårt att 

genomföra i det vardagliga arbetet med barnen på förskolan. Personalen sätter upp 

demokratiska mål men ofta stannar det vid planering och fullföljs inte i praktiken (Ribaeus 

2014). 

 

Birgitta Qvarsell är en svensk pedagog och professor emerita i pedagogik vid Stockholms 

universitet. Hon har skrivit en artikel där hon beskriver vad demokrati kan betyda på 

förskolan. Frågeställningen i artikeln är om inflytande och deltagande är fundamentala 

förutsättningar för små barns demokratiska möjligheter och utveckling. Författaren ger några 

exempel på hur barnen i förskolan och skolan själva berättar om, vad de får vara med och 

bestämma om. I texten kan vi läsa att demokrati handlar om något mer än att bara vara med 

och bestämma. Det kan handla om, att barnen får möjlighet att uttrycka sig och att de bemöts 

med respekt. Författaren lyfter också upp att pedagogens perceptuella vakenhet och känslighet 

har betydelse för barns inflytande och demokratiska delaktighet (Qvarsell 2011).    

 

Anette Emilson, universitetslektor med inriktning på förskolan, har skrivit en artikel om barns 

inflytande på förskolan. Syftet var att undersöka hur barn på förskolan kan få ha inflytande 

under samlingen i förhållande till lärarens kontroll. Författaren ställde tre frågor. Första frågan 

var: Vilka möjligheter får barn att göra egna val och att ta egna initiativ? Andra frågan var: 

Hur följer läraren givna föreskrifter? Tredje frågan var: Vilka former tar de fasta strukturerna 

såsom regler och rutiner. Resultat visar att barnen gör val, tar egna initiativ, uttrycker sina 

åsikter och föreslår vad de vill göra, när de sitter på samlingen. Hur mycket inflytande barnen 

får på samlingen beror på hur mycket kontroll pedagogen släpper ifrån sig (Emilson 2007). 

 

    3. 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattning av de ovan beskrivna forskningarna ger en inblick och bakgrund till mitt 

forskningsområde. De delar som jag finner speciellt intressanta handlar om hur pedagoger 
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tolkar barns inflytande och vilka metoder, som pedagoger använder för att ge barnen 

inflytande. De tidigare forskningarna visar att forskarna har kommit fram till, att inflytande 

handlar om att pedagoger skapar möjligheter för de allra yngsta att få välja och bestämma i 

olika situationer. Det handlar också om att få bli bemött med respekt och förståelse samt att ge 

barnen möjlighet att komma till sin rätt och uttrycka sig genom olika uttrycksformer 

(Qvarsell, 2011, Ribaeus 2014; Westlund, 2011; Bae, 2006).  

Westlunds (2011) studie visar att barnen vill känna att vuxna lyssnar på dem för att de ska 

vilja berätta det som de vill säga. Detta tolkar jag som, att barnen vill bli tagna på allvar och få 

känna att det, som de säger är viktigt för de vuxna. I min studie lyfter jag upp betydelsen av 

lyssnande och kommunikation som viktiga aspekter för att synliggöra barns tankar och 

åsikter. 

I min studies diskussion diskuterar och jämför jag mitt resultat med resultaten av de tidigare 

sex forskningarna, som är beskrivna ovan. Jag beskriver enbart likheter mellan 

forskningsresultaten.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I uppsatsens teoretiska utgångspunkter använder jag fem begrepp: inflytande, barnsyn, 

lyssnande, kommunikation och proximala utvecklingszonen. Uppsatsens centrala begrepp är 

inflytande. Jag väljer det för att min uppsats handlar om pedagogens uppfattning om barns 

inflytande på förskolan.  

Barns inflytande kan betyda att pedagogen kan planera verksamhetens innehåll utifrån barns 

erfarenheter, tankar och idéer (Arnér 2009, s. 14). För att kunna ta reda på barns tankar och 

erfarenheter måste pedagogen kunna lyssna in och kommunicera med barnen samt se barnen 

som kompetenta och lita på deras förmåga. Därför väljer jag begrepp som lyssnande, 

kommunikation och barnsyn.  

Inflytande handlar om hur man lyssnar till, samspelar och respekterar varandra i en 

gemenskap (Johannesen och Sandvik 2009, s. 30). Ibland behöver pedagoger stödja och 

vägleda barnen för att samspel och lekar ska fungera. Barnen behöver stöd i sitt lärande för att 

kunna utvecklas och ha möjlighet att påverka sitt sociala liv. Därför tar jag också upp 

begreppet proximala utvecklingszonen. Pedagogens roll för barns utveckling och möjlighet 

till inflytande är mycket avgörande för barns utveckling. För att kunna vägleda barnen 

behöver pedagogen lyssna in och kommunicera med dem för att få reda på deras behov och 

kunna stödja dem på ett bra sätt. Nedan presenterar jag de fem begreppen var för sig och 

använder dem i analysen av studien. 

 

    4. 1 Inflytande  

I Nationella Encyklopedin står det beskrivet att inflytande innebär möjlighet att påverka viss 

utveckling (www.ne.se).  

Johannesen och Sandvik beskriver att inom förskolans värld finns ganska ofta en föreställning 

om att inflytande ofta betyder att barnen ska vara med i beslut och att de ska ha 

medbestämmande. Enligt författarna betyder inte delaktighet och inflytande bara att 

bestämma. Det innebär också att alla tillhör samma gemenskap, visar respekt och inkluderar 

alla oavsett inställning och åsikter (Johannesen & Sandvik 2009, s. 30). 

Arnér (2009) beskriver att innebörden av ordet inflytande går att tolka på olika sätt beroende 

på den kontext, som begreppet ingår i. Hennes tolkning av begreppet inflytande för barn i 

förskolan går ut på att barn ska kunna påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Detta har till 

följd att pedagoger kan planera verksamhetens innehåll med tanke på barnens erfarenheter, 

idéer och egna initiativ (Arnér 2009, s. 14). Liknande tankar om barnens inflytande har Biteus 
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och Engholm (2016). Författarna beskriver liksom Arnér att inflytande inte handlar om att 

barnen alltid har möjlighet att välja det som de vill göra. De beskriver att det handlar om att 

ha möjlighet att kunna tillgodose barnen med uppgifter som utifrån läroplanens mål kan 

utveckla dem. Författarna beskriver också att arbetslaget ska ta hänsyn till barnens tankar och 

åsikter för att kunna planera verksamheten utifrån barngruppens behov. Inflytande betyder att 

barnen ska ges möjlighet att påverka sin vardag i förskolan genom att uppmärksamma 

pedagoger medvetet anpassar material och miljö efter barnens behov och utmanar deras 

individuella utveckling (Biteus & Engholm 2016, s. 15 och 18). 

 

    4. 2 Barnsyn 

Förskollärares sätt att se på barn och kunskap har betydelse för barnens utveckling och 

lärande. En pedagog kan sätta barnen i centrum på två olika sätt. Det ena sättet är att barnen 

står i centrum för de vuxnas omsorg och uppfostran. Det andra sättet är att barnen står i 

centrum för meningsskapande aktiviteter och den kunskapsutveckling som sker (Karlsson 

2014, s. 18).  

Det är inte svårt att säga vilken barnsyn pedagoger anser sig ha. Men hur syns det i vardagen? 

Pedagoger säger ofta att barn är kompetenta. Alla människor har en medveten eller 

omedveten syn på barn, som kommer att påverka hur man förhåller sig till barn. En pedagog 

kan välja att se på barnen som kompetenta och nyfikna och tro på deras inneboende förmågor 

och deras lust att skapa kunskaper (Åberg & Lenz Taguchi 2007, s. 59).  

Pedagogen kan också ha en annan bild av barnen. En pedagogisk konsult inom Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi Brigitta Kennedy säger, att det finns två sätt att se på barn och 

det sätt som man väljer visar vilken kunskapssyn man har som pedagog. Det visar också 

vilken pedagog man väljer att vara. Om man som pedagog väljer att se barns brister och 

behov så kräver det att pedagogen hela tiden är nära barnen och rättar till, förklarar, håller koll 

och skyddar. Detta signalerar att pedagogen vet bättre än barnen. Det visar också att 

pedagogen kan och vet allt och måste lära ut detta till barnen. Detta gör att barnen inte får 

möjlighet att tänka själva och använda sina egna förmågor (Kennedy 1999, s. 17).  

Pedagogens barnsyn har en stor betydelse för barnens möjligheter till utveckling och lärande. 

Den påverkar pedagogens förhållningssätt till barnen. Hen kan se på barnen som kompetenta 

och låta dem vara aktiva i planeringen av verksamheten genom att lyfta deras tankar och 

åsikter. Hen kan också se på barnen som individer med brister och utan förmåga att klara sig 

på egen hand. Då planerar pedagogen verksamheten helt utifrån egna tankar och barnen är 
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bara passiva mottagare. Pedagogens barnsyn är avgörande för om barnen får inflytande på 

förskolan eller inte. 

 

         4. 3 Lyssnande 

Att lyssna aktivt betyder, att visa intresse för vad den andra personen säger och gör, ha 

ögonkontakt, försöka att inte avbryta samtalet i onödan samt visa motpartnern respekt och 

empati. Lyssnaren ska vara ganska tyst och visa uppmärksamhet och intresse (Maltén 1998, s. 

19).  

Sandra Smidt beskriver i Reggio Emilia att de har arbetat vidare på Malaguzzis (han var en 

italiensk förskollärare och förgrundsfigur i den pedagogiska inriktningen- Reggio Emilia) 

uppfattningar, om hur viktigt det är att lyssna. En människa, som lyssnar på en annan 

människa vill ta reda på, vad den andra känner, tycker och redan vet. Lyssnandet gör att de 

samtalande kan dela sina tankar och åsikter samt lära sig av varandra.  

Smidt beskriver också att lyssnande kräver reflektion. Författaren beskriver att vi kan lära oss 

från Malaguzzi hur viktigt det är att lyssna aktivt. Ett barn kanske har en teori, som hen 

skildrar för oss. Genom att lyssna noga kan vi få veta, vad som pågår inom barnet. Aktivt 

lyssnande är ett mycket bra verktyg för att stödja barnet att ifrågasätta och reflektera. Det 

hjälper barnet att utveckla egna hypoteser. En pedagog bör lyssna på barns ord, tystnad, 

gester, ansiktsuttryck och rörelser. Lärarens uppgift är att försöka komma fram till barnets 

teori eller fråga (Smidt 2014, s. 64).  

Carla Rinaldi är president för Reggio Children. Hon är också chef för Loris Malaguzzi 

International Center i Reggio Emilia i Italien. Hon beskriver betydelsen av lyssnandets 

pedagogik. Det kan man se som en metafor för tillgänglighet och sensitivitet. Lyssnande 

innebär inte bara att använda hörseln, utan alla sina sinnen såsom smak, lukt, syn och 

beröring. Samtalspartnern ska “lyssna” till alla symboler och koder, som hen själv använder 

för att uttrycka sig. Författaren beskriver också att lyssnande kan vara välkomnande öppenhet 

för olikheter och för andra människors synpunkter. Lyssnande är inte så lätt, man måste 

lyssna noga och vara fri från förutfattade meningar och fördomar. Författaren säger också att 

lyssnande kräver öppenhet för förändring och att man både lyssnar och berättar. Då kan en 

människa känna att den kan berätta om egna teorier, ha sina egna tolkningar av olika frågor. 

Grunden för att arbeta med lyssnande pedagogik är att stanna upp vid barns frågor, tankar, 

teorier och reflektera över vad de vill uttrycka (Rinaldi 2009, s. 79).  
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Johannesen och Sandvik beskriver att genom FN:s konvention för barns rättigheter har barns 

eget tyckande om sin situation fått mycket större betydelse. Att lyssna på barn har gett 

betydelsefull information om deras olika sätt att begripa sin lärandemiljö och sin egen 

situation (Johannesen & Sandvik 2009, s. 93). Malten beskriver ” Konsten att lyssna innebär 

således att lägga märke till vad andra säger, att försöka förstå vad de menar, att försöka 

uppfatta känslan bakom orden och att uppmärksamma vad de inte säger eller ger uttryck 

för”(Maltén 1998, s. 21).  

 

    4. 4 Kommunikation 

Arne Maltén (1998) är författare, lärare, skolledare och universitetslektor i pedagogik. Han 

beskriver att ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” som betyder ”att ha 

något gemensamt”. Han beskriver också att begreppet kommunikation till vardags definieras 

som att kommunikation är ett utbyte av budskap. Kommunikation är en symbolisk aktivitet, 

som består av tre slags signaler: verbala, icke-verbala och symboliska. I den verbala 

kommunikationen utgörs budskapet i ord. I den ickeverbala är signalerna tonfall, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det finns också symboliska signaler som människor använder 

i kommunikation. Det kan vara t.ex. en lyft, knuten hand, som representerar ett segertecken. 

Han beskriver att kommunikation är mycket viktig i samspelet med människor. Den hjälper 

oss att överföra budskap till och att ta emot information från andra. I hans bok kan vi också 

läsa om envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Författaren beskriver att 

traditionell undervisning har fått kritik för att den var byggd på envägskommunikation. 

Envägskommunikation i undervisningen betyder att en pedagog lade beslag på sändarrollen 

och att barnen blev passiva mottagare. Barnen hade då inte möjlighet till motfrågor. Tvåvägs- 

och flervägskommunikation är en form av kommunikation där rollerna som sändare och 

mottagare av information kan växla.  Tvåvägskommunikation i pedagogiken betyder att den 

gemensamma relationen mellan barn och pedagog ställs i centrum. Författaren beskriver att en 

kompetent lärare måste vara kunnig i kommunikation och att skillnaderna mellan envägs- och 

tvåvägskommunikation är avgörande i bemötandet av barnen (Maltén 1998, s. 15 och 17). I 

boken kan vi läsa att missuppfattningar och feltolkningar gör att kommunikationen 

misslyckas. Det flesta budskapen är verbala men en stor del förmedlas också med hjälp av 

kroppsspråk. Vi skickar signaler till omgivningen genom: tonläge, röststyrka, betoning, 

minspel, kroppsställning och gester. I kommunikation är det viktigt att göra en återkoppling så 
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kallad ´feedback`. Det hjälper oss att avstämma om budskapet har tolkats på rätt sätt (ibid, s. 

15). 

Åberg och Lenz Taguchi beskriver att de möter barnen i tro att kunskap är något som de och 

barnen producerar gemensamt i dialog kring sådant som finns runt omkring dem. I dialogen 

kan båda partnerna ge sina åsikter och tankar. (Åberg & Lenz Taguchi 2007, s. 60). 

 

        4. 5 Den proximala utvecklingszonen  

Enligt Vygotskij är människor ständigt på väg mot att inta ett nytt sätt att tänka och ett nytt 

sätt att begripa världen. Hans mest välkända begrepp är den närmaste utvecklingszonen. 

Vygotskij definierar det ” It is the distance between the actual development level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined throgh problem solving under adult guidance or in collaboration with more 

capable peers” (Vygotsky 1978, s. 86). Med detta menas att barnet i gemensamt arbete med 

kompetenta kompisar eller vuxna kan prestera mer än det kan klara på egen hand. Hjälpen kan 

göra att barnet kommer att klara uppgiften själv. Vuxnas uppgift är att handleda barnet och 

klargöra för hen, hur saker ska/kan göras.  

En vuxen kan genom att visa barnet hur en uppgift kan lösas överföra sin kunskap och ge 

barnet strategier för att lösa problemet. Det möjliggör för barnet att lösa nya problem (Bråten 

& Thurmann-Moe 1998, s. 106).  

Vygotskij hävdar att språket spelar en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen. Även 

om små barn i början av sitt liv kommunicerar med sin omvärld genom blickar och 

kroppskontakt, blir språket det mest kraftiga verktyget. Genom språket kan barn komma i 

kontakt med sin omvärld och bli delaktiga i sociokulturella erfarenheter (Forssell 2011, s. 

161). Språket fungerar som ett medel för kommunikation både mellan människor och inom 

människor. Språket har som funktion att vi riktar det mot andra människor när vi 

kommunicerar och som en länk mellan det “yttre” (kommunikation) och det “inre” 

(tänkandet). Det tas i anspråk som ett redskap för att förmedla tänkande av erfarenheter  

(Säljö 2011, s. 164).  

 

Alla dessa begrepp kan synliggöra hur pedagogen bättre förstå barnen och se saker ur deras 

perspektiv. Genom att lyssna på, kommunicera, vägleda och lita på de allra yngsta barnens 

förmåga kan pedagogen få reda på barnens tankar och åsikter. Den barnsyn, som pedagogen 

har är avgörande för hur barnen blir bemötta. Om de ses som kompetenta eller med brister så 
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påverkar det förhållningssättet. Proximala utvecklingszonen kan innebära att pedagogen eller 

andra mer kompetenta barn stimulerar ett barns utveckling och förbereder hen för, hur livet i 

ett demokratiskt samhälle är.  
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera, hur olika pedagoger uppfattar sitt 

demokratiska uppdrag i arbetet kring barns inflytande på förskolan. Studien vill medverka till 

ökad kunskap om hur pedagoger kan arbeta med barns inflytande på förskolan för att barnen 

ska få ut det mesta av sin vardag.  

 

 Frågeställningar: 

 

    • Vad innebär inflytande för förskolebarn enligt pedagogen?  

    • Hur upplever pedagogen att hen ger inflytande till barnen på förskolan? 
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6. Metod 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval, datainsamlingsmetod och genomförande. Urvalet 

av pedagoger som deltog i min undersökning beskrivs och hur bearbetningen av insamlad data 

har gått till. Studiens reliabilitet, generaliserbarhet och validitet beskrivs också. 

 

       6. 1 Kvalitativ metod 

I undersökningen användes en kvalitativ forskningsmetod för att kunna få personliga, 

trovärdiga och relevanta svar på frågeställningarna. Kvalitativt inriktad forskning är forskning 

där datainsamling står i centrum så kallad “mjuka” data till exempel i form av kvalitativa 

intervjuer och interpreterande analyser. Det är oftast analysmetoder av textmaterial (Patel och 

Davidson 2003, s. 14).  

Kvalitativa data är beroende av tolkning av meningsinnehåll (Thomassen 2007, s. 78).  

 

    6. 2 Fenomenologi 

Studien grundas på en kvalitativt fenomenologisk forskningsansats. Det är en undersöknings 

metod som syftar till att få kunskap om fenomen utifrån den mänskliga upplevelsen eller med 

utgångspunkt från den mänskliga upplevelsen. Inom fenomenologi vill forskare skildra 

fenomen så som de förekommer i människans medvetande både det reflexiva och det 

kroppsliga (Ulf Brinkkjær & Marianne Høyen 2013, s. 77).  

Forskning som utgår från praxis och man vill känna dess art är det fenomenologiska 

arbetssättet en bra utgångspunkt. Edmund Husserl som är känd som den moderna filosofiska 

fenomenologins fader säger att den mänskliga erfarenheten är en direkt upplevelse av 

meningsbärande fenomen i omvärlden. Det kallas den ”levda erfarenhetsvärlden”. Husserl 

menar att i fenomenologiska undersökningar gör man omfattande beskrivningar för att få en 

så fyllig bild av fenomenet som möjligt. Husserl anser att en fenomenologisk beskrivning 

kräver att man bortser från antaganden och egna föreställningar för att fenomen skall ses så 

klart som möjligt (Thomassen 2007, s. 193). Han fick kritik av andra filosofer som kom efter 

honom eftersom en fenomenologisk beskrivning aldrig är helt fri från förförståelse och helt 

förutsättningslös. De påstod att när forskare tolkar material kan de inte helt sätta sina 

fördomar inom parantes utan de måste dras in i förståelseprocessen (Bjurwill 1995, s. 44-45). 

En forskare befinner sig i ett samspel med det hen forskar på (Thomassen 2007, s. 193). För 

mig som forskare betyder det att jag skapar förståelse av något fenomen i ett sammanhang 

med tidigare erfarenheter, uppfattningar och med mera. 
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      6. 3 Datainsamlingsmetod 

I studien användes intervju som undersökningsmetod. Jag valde intervjumetoden för att jag är 

intresserad av hur människor skildrar och framställer sina uppfattningar om något fenomen. 

Den formen av undersökning gav individuella och djupa svar och möjlighet att ställa 

följdfrågor, så att svaren blev tydligare.  

Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper hos den 

intervjuade samt dennes uppfattning om något fenomen. Kvalitativa intervjuer har en låg grad 

av standardisering. Detta betyder att frågarna, som intervjuaren ställer till deltagarna ger dem 

möjlighet att svara öppet med egna ord (Patel och Davidson 2003, s. 77). 

 

    6. 4 Urval      

I studiens intervjuades sex pedagoger, som arbetar inom förskolan i en förort till Stockholm. 

Fem förskollärare och är barnskötare intervjuades. Pedagogerna hade minst ett års 

arbetslivserfarenhet och kunde därför ge mer professionella svar på mina frågor. Alla sex 

pedagogerna arbetar på tre förskolor i samma enhet. Alla tre förskolorna ligger i samma 

kommun. Fem av pedagogerna är utbildade till förskollärare i Sverige. En pedagog är utbildad 

till lärare i sitt hemland och till barnskötare här i Sverige. I resultatet kommer jag att benämna 

de sex pedagogerna som pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3, pedagog 4, pedagog 5 och 

pedagog 6. Alla sex pedagogerna arbetar med barn i åldern från tre till sex år. De tillfrågades 

om de ville delta i min studie genom att låta mig intervjua dem. De valde att delta i min 

studie. Det kan bero på, att de känner igen mig, för att jag hade mina VFU- dagar på de tre 

förskolorna.  

 

    6. 5 Genomförande 

Förskolechefen kontaktades och informerades om examensarbetet och intervjuerna av några 

pedagoger i förskolor som hen är chef över. Samordnarna på de tre förskolorna kontaktades 

och datum för intervjuerna bokades in, så att det inte skulle påverka verksamheten så mycket. 

Innan intervjuerna fick alla pedagoger, som skulle delta i en intervju ett brev med information 

om forskningsprinciperna. Alla sex intervjuerna ägde rum på de förskolor där pedagogerna 

arbetar. De genomfördes bakom stängda dörrar där ingen kunde störa och distrahera. 

Deltagarna ombads att berätta två till tre olika case, som beskriver situationer där barnen har 

haft inflytande på förskolan samt två till tre olika case där barnen inte har haft inflytande. 
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Följdfrågor hjälpte till att förtydliga deltagarnas svar. Vid varje intervju användes en 

bandspelare. Det gjorde att koncentration låg på samtalet istället för på antecknandet. Varje 

intervju tog ca 50 minuter. 

 

    6. 6 Bearbetning och analys av insamlade data 

Efter varje intervju transkriberades det insamlade materialet och lades i ett Worddokument. 

Mumlande och upprepningar hoppades dock över. Därefter läste jag igenom intervjuerna 

många gånger och strök under de delar, som jag bedömde som viktiga i min undersökning. I 

sammanställningarna blev det tydligt att några pedagoger nästan hade svarat lika på en del 

frågor. Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades analysen. Svaren jämfördes för att 

upptäcka likheter och skillnader i pedagogernas synsätt och de sammanställdes för att få en 

bild av deras uppfattningar om barnens inflytande på förskolan. Denna process är induktiv. 

Det innebär, att forskaren studerar och uppdelar materialet tills mönstren blir lätta att uppfatta 

(Patel och Davidson 2003, s. 33). 

 

    6. 7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att materialet som man forskar om ska vara relevant till 

problemställningen (Patel och Davidson 2003, s. 98). Jag har arbetat i sex år inom förskolan. 

Min arbetslivserfarenhet gav mig möjlighet att ställa relevanta frågor till mina informanter. I 

min undersökning var jag medveten om vikten av att ställa relevanta frågor för att få ett 

trovärdigt resultat.  

Reliabilitet betyder att ett resultat kan upprepas av andra forskare med samma metod (ibid, s. 

98). Resultat i studien har låg reliabilitet eftersom kvalitativa studier har svårt att få hög 

reliabilitet, eftersom deltagarna svarar på öppna frågor med sina egna ord. Undersökningens 

kvantitativa generaliserbarhet är också begränsad. Alla pedagogerna som deltog i studien 

arbetar på samma enhet i samma område. Det går därför inte att dra några generella slutsatser 

om hur pedagoger arbetar med barns inflytande i hela kommunen eller i Sverige. Studien ska 

ses som en fallstudie. En fallstudie är en beteckning, som betyder att man gör en 

undersökning på en mindre och avgränsad grupp. Det kan vara en grupp individer, en individ, 

en situation eller en organisation (ibid, s. 54). Studien avser dock att ge en bild av hur målet 

att ge barnen inflytande efterlevs på de tre förskolorna, som tillhör samma lokala enhet. 

Studien ger därför som nämnt inte en generell bild av hur pedagoger i hela Sverige uppfattar 

arbetet med barns inflytande på förskolan. Den ger däremot en bild av hur förskolepedagoger 
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arbetar i en liten del av en kommun. För att ge en mer generell bild skulle undersökningen 

behöva göras på ett stort representativt urval av förskolepedagoger i hela Sverige. Då skulle 

resultatet bli mer tillförlitligt.  

 

       6. 8 Etiska ställningstaganden 

Som forskare är det mycket viktigt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

angående uppgifter som deltagarna lämnar. Detta betyder att forskaren är skyldig att tala om 

för intervjupersonerna, vad undersökningens syfte är och att en intervjuad person har rätt att 

avbryta intervjun när som helst. Samtyckekravet betyder att intervjupersonen har rätt att själv 

besluta, om den vill vara en del av undersökningen eller inte. Konfidentialitetskravet betyder 

att insamlat material och uppgifter från intervjupersoner bearbetas konfidentiellt på så sätt att 

det är omöjligt att spåra vem uppgifterna kommer ifrån. Nyttjandekravet betyder att materialet 

inte får delas eller lånas ut till någon annan person och inte användas till något annat än i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

Alla uppgiftslämnare som deltog i studien fick information om forskningsuppgiftens syfte, att 

de får vara anonyma och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Alla 

informatorer fick också information om att deras uppgifter endast kommer att brukas i denna 

studie och kommer att vara konfidentiella  
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7. Resultat och analys 

Den här delen av studien beskriver pedagogernas olika berättelser. De ger konkreta exempel 

på hur barnen har ges inflytande på förskolan och i vilka sammanhang. Pedagogernas 

berättelser delas upp i sex teman: ”Jag låter barnen använda sin kreativitet”, ”Jag 

kommunicerar med barnen”, ”Jag litar på barnens kompetens”, ”Jag lyssnar på barnen”, ”Jag 

stödjer och vägleder barnen och ”Jag lyssnar på barnen med alla mina sinnen för att kunna se 

barnens intressen”. Dessa teman valdes för att ge en bild av varje pedagogs uppfattning om 

hur hen själv ger inflytande till barnen på förskolan. Därefter sammankopplades begreppen, 

som beskrivs under rubrikerna teoretiska utgångspunkter: barnsyn, kommunikation, lyssnande 

och proximala utvecklingszonen med berättelserna. Utifrån de berättelserna beskrivs därefter 

hur pedagogerna uppfattar och ger barnen inflytande på förskolan. 

 

     7.1. ”Jag låter barnen använda sin kreativitet…”  

Pedagog 1 berättar: När vi går med barnen på promenad till skogen får de samla olika 

naturmaterial såsom pinnar, kottar, svampar, löv mm och ta det med tillbaka till förskolan. 

De lägger sedan allt, som de har samlat in i naturhörnan, som vi har inne på avdelningen. 

Barnen kan bestämma själva på vilket sätt de vill undersöka materialet. Vi vuxna observerar 

dem och ser hur de arbetar med detta. Vissa barn ritar av ett löv, vissa målar på pinnar eller 

kottar, vissa luktar på grejerna, vissa klistrar fast löv på papper och vissa tar pinnarna till 

bygghörnan mm. Barnen har sina egna tankar, om hur de kan arbeta med och undersöka 

materialet, som de samlade i skogen. Vi är helt imponerade av hur de använder sin kreativitet 

på många olika sätt, som vi pedagoger aldrig skulle komma på. Vi kan lära oss mycket av 

barnen. Jag och mina kollegor kan ge barnen idéer om hur man kan arbeta med 

naturmaterialet, men barnen ska få göra på sitt eget sätt. Vi har tillit till dem. Vi kan erbjuda 

olika sätt att utforska materialet genom att t.ex. lägga ett förstoringsglas intill de svampar, 

som barnen hittade i skogen. Det är vårt uppdrag att ge förutsättningar. I Läroplan för 

förskolan står det, att förskolan ska erbjuda olika vägar för barnen att erövra kunskap genom 

att använda olika sinnen.  Jag upplever att mitt uppdrag framförallt är att ge barnen 

möjlighet att arbeta med materialet på det sätt, som de själva visar intresse för. På så sätt 

tillåts de att uttrycka sin kreativitet. Inflytande för mig är att ge barnen möjlighet att arbeta 

på olika sätt. Jag tycker att det är mycket viktigt. Vi lever i ett demokratiskt land. Alla ska veta 

att de har möjlighet att påverka och ha en egen röst. Om barnen få lära sig det , kan de ha 

nytta av det i hela livet. 
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Pedagog 1 ger barnen inflytande genom att barnen själva får bestämma på vilket sätt de ska 

arbeta och undersöka materialet. Det betyder att barnen får ha inflytande över hur de vill 

arbeta med t.ex. naturmaterial utifrån sina egna tankar och intressen.  

Pedagogen säger ” Vi kan lära oss mycket av barnen ”. Hen försöker inte att förmedla sin 

kunskap till barnen genom att planera och styra aktiviteten utan barnen kan fritt arbeta med 

naturmaterialet. Pedagogen visar att hen tror på barnens egna kompetenser, deras nyfikenhet 

och lust att lära. Om något barn vill rita av ett löv eller ta pinnar till bygghörna n så betyder det 

att barnet har någon tanke med det. Barnen står ofta själva för den kunskapsutveckling som 

sker. Pedagogen signalerar till barnen att de inte alltid behöver en vuxens hjälp. Pedagogen 

signalerar att barnen är kompetenta och att hen kan lära sig av dem. Åberg och Lenz Taguchi 

beskriver i sin bok att pedagogen inte behöver servera barnen färdiga svar om barnen inte har 

frågat först. Lärandet bygger på ett samspel mellan barn, miljö och vuxna. Med den barnsynen 

och kunskapssynen är pedagogen tvungen att vara öppen för olika sätt att hantera materialet 

och inte vara en förmedlingspedagog. Istället ska pedagogen vara en medforskare med barnen 

(Åberg & Lenz Taguchi 2007, s. 58). Den här pedagogens låter barnen ta initiativ och hen är 

lyhörd för deras sätt att utforska materialet och hen lär sig med barnen och av barnen. Arnér 

beskriver också att en vuxen individ kan nå högre nivåer i sin utveckling i interaktion med 

barnen. Alla individer har olika kunskaper och erfarenheter oavsett hur gamla de är (Arnér 

2009, s. 35). Om pedagogen ser barnen som kompetenta och ger dem inflytande, så visar det 

barnen att deras åsikter och idéer är viktiga och tas på allvar. Det är bra om de får lära sig det 

redan i förskolan. Pedagogen säger ”Alla ska veta att de har möjligheter att påverka och ha en 

egen röst”.  

Pedagogen säger att barnen själva får välja på vilket sätt de vill arbeta med olika 

naturmaterial. Det är dock fortfarande pedagogerna som anskaffar material och ordnar miljön 

på avdelningen till exempel erbjuder vissa utvalda stationer, som barnen får välja mellan.  

 

    7. 2 ”Jag kommunicerar med barnen”  

Pedagog 2 berättar: Jag tycker att barnen inte behöver säga ” Jag vill” för att få inflytande 

på förskolan. Om man tänker på små barn, som inte kan prata utan kommunicerar med sin 

kropp. 

En dag hörde jag att barnen sjöng Baby shrek. Då frågade jag om de ville lyssna på den, 

sången och barnen sa ”jaaaaaa”. Vi lyssnade på den och barnen tyckte att det var 
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superroligt. Sen började vi diskutera med barnen om hur pappa Shrek ser ut, hur mormor 

Shrek ser ut och varför hon inte har tänder. Vi hade verkligen ett bra samtal med varandra 

där barnen kunde fråga mig och jag kunde fråga dem om deras tankar och funderingar. 

Genom att samtala med barnen fick jag reda på deras intressen t.ex. ett barn berättade för 

mig att hen gillar att simma och att hen brukar gå med sin pappa till en simhall. Det var inte 

så att barnen kom till mig och sa att de ville lyssna på sången. Det var jag som 

uppmärksammade det. Jag var nyfiken på vad barnen sjöng. Som pedagog är det viktigt att 

kommunicera med barnen. Det är viktigt att ställa frågor för att barnens vilja ska komma 

fram. Om de visar intresse för t.ex. gympa genom att berätta det för mig eller sina kompisar 

så planerar jag in det i verksamheten. Kommunikation är en nyckel till att se barns behov. 

Man måste kommunicera för att kunna ge dem inflytande. Om du inte läser av dem så vet du 

inte, vad de vill eller vad de är intresserade av. Utan kommunikation ges barnen inget 

inflytande. 

 

Pedagog 2 ger barnen inflytande genom att hen är uppmärksam på att barnen sjunger en viss 

sång. Hen erbjuder dem att få lyssna på den. Barnen får också inflytande genom att 

pedagogen skapar möjligheter för att samtala med dem. 

Pedagogen kommunicerar med barnen och det ger hen möjlighet att ta reda på barnens tankar, 

idéer och frågor. Pedagogen säger att ”kommunikation är ett mycket viktigt redskap för att 

bemöta barnen och en självklarhet för att kunna förmedla tankar, känslor och vad man vill ”. 

Pedagogen försöker förstå barnens tankar och intressen genom att samtala med dem och vara 

uppmärksam på kroppsspråket. Pedagogen säger också, att vi kan tappa mycket information, 

om vi bara fokuserar på den verbala kommunikationen. Hen säger ” Jag hade en gång en 

flicka som inte pratade alls. Jag kommunicerade med henne enbart genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck”. Detta kan förstås utifrån det som Maltén beskriver nämligen att 

kommunikation förmedlas inte bara genom talande, den förmedlas också via kroppsspråk 

(Maltén 1998 s. 14).  

 

Pedagogen anser att det behövs en pedagogik, som möter upp på olika sätt för att ge alla barn 

möjlighet till exempel till inflytande så som det är i ett demokratiskt samhälle. För att barnen 

ska få inflytande på förskolan är det viktigt att pedagogen fångar upp deras intressen och 

åsikter. Pedagogen måste se och försöka tyda det som barnen förmedlar i både ord och 

kroppsspråk.   
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Johannesen och Sandvik beskriver ” Det kräver vilja och träning från den vuxnes sida för att 

kunna förstå små barns uttrycksformer” (Johannesen & Sandvik 2009, s. 96). Pedagogen 

pratar med barnen, frågar och svarar på deras frågor. De diskuterar och samtalar genom 

tvåvägs- och flervägskommunikation. Det märker jag genom att rollerna (mellan sändare och 

mottagare) växlar mellan dem. Pedagogen är nyfiken på barnens tankar och tycker att de har 

intressanta idéer och åsikter.  

Utifrån pedagogens berättelse utläser jag att inflytande för hen innebär att barnen kan påverka 

sin dag på förskolan och att kommunikation är ett mycket viktigt verktyg för att möjliggöra 

detta. Barnen får inflytande och får lyssna på sången, som de vill höra. De får också berätta 

om sina intressen och pedagogen använder dem i verksamheten. Detta sker genom 

pedagogens lyhördhet och dialogen som hen har med barnen.  

 

       7. 3 ”Jag litar på barnens kompetens” 

Pedagog 3 berättar: För mig är det viktigt att det ska finnas material, som är tillgängligt för 

barnen så att de ska ha möjlighet att själva ta fram material utan att be någon vuxen om 

hjälp. De ska själva kunna få välja, vad de vill göra. Miljön på avdelningen måste möjliggöra 

det för dem. På vår avdelning i ateljén hänger hyllorna på barns nivå. Där finns flaskor med 

färger, olika typer av penslar och papper. När barnen har lust att måla går de in i ateljén, tar 

själva materialet och börjar sitt arbete. Det är likadant i rithörnan. Alla material som saxar, 

lim, tuschpennor, kritor, glitter med mera ligger framme på hyllorna och barnen kan själva ta 

fram materialet. Vi låser inte något material, som barnen behöver. Vi försöker också ha 

barnens perspektiv, när vi köper in material till avdelningen. Vid val av material försöker vi 

utgå från barns intressen.  Inflytande för mig betyder att pedagogerna litar på barnens 

förmågor och att barnen har möjlighet att själva välja det som de vill arbeta med. Vi ordnar 

miljön så att barnen själva kan få tag på material som de vill arbeta med.  

 

Pedagog 3 ger barnen inflytande genom att skapa en miljö som är tillgänglig för dem. Barnen 

kan själva ta saker, som de behöver för att arbeta med det som de vill eller önskar. Pedagogen 

skapar handlingsutrymme för barnen där barnen själva kan sätta igång någon aktivitet.  

Det här exemplet tolkar jag som att pedagogen lyssnar på barnens behov och verkligen 

bemöter dem som kompetenta individer. Pedagogen säger ” vi litar på barnen och deras 

kompetens”. Johannesen och Sandvik beskriver att om barn ses som kompetenta så lyssnar 

vuxna mer seriöst på barnens upplevelser och erfarenheter av livet på förskolan (Johannesen 
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& Sandvik 2009, s. 16). Pedagogen organiserar miljön på avdelningen efter barnens behov. 

Hen lyssnar och observerar vad barnen är intresserade av och hen försöker skapa en miljö där 

barnen kan arbeta och fördjupa sina intressen. Om material är tillgängligt för barnen så 

signalerar att barnen är kunniga och själva kan ta ansvar. När pedagogen lägger fram saxar 

eller glitter så att det blir tillgängligt för barnen, så innebär det att barnen ges förtroende för 

att de kan hantera materialet. En sådan miljö kan verkligen ge barnen inflytande på förskolan. 

Barnen kan själva ta det material som de vill och arbeta med det. Biteus och Engholm 

beskriver ”Om vi pedagoger har skapat en lärmiljö där det kompetenta barnet kan synas och 

agera möjliggörs det kompetenta barnet. Om vi i stället har skapat en lärmiljö där barnens 

kompetenser inte blir synliga skapas inte heller kompetenta barn” (Biteus & Engholm 2016, s. 

42).  

Utifrån det här caset tolkar jag att inflytande för pedagogen är att barnen själva kan påverka 

vad de gör på förskolan. Barnen får inflytande över till exempel att själva få välja material, 

som de vill arbeta med. Pedagogens syn på barnen möjliggör för barnen att de kan bestämma 

och själva tänka ut, vad de vill syssla med. 

 

    7. 4 ”Jag lyssnar på barnen…” 

Pedagog 4 berättar: Vi brukar sitta tillsammans med barnen på samlingen på måndagarna. 

Där har barnen möjlighet att berätta för oss och sina kompisar, vad de har gjort under 

helgen. De kan berätta om allt. Hur helgen var, hur de mår, vad de lekte i helgen mm. Vi ger 

alla barn möjlighet att komma till tals. Det gör att vi får möjlighet att komma nära dem och 

till exempel se vilka intressen de har och som går att använda i verksamheten. På samlingen 

vill barnen ofta berätta och dela med sig av sina tankar, upplevelser och kunskaper med sina 

kompisar. Det bidrar till en gemenskap i gruppen. På samlingen har barnen stor möjlighet att 

få inflytande. Vi pedagoger kan komma med frågor t.ex. kan ni berätta vad ni har ätit under 

helgen? Barnen kan också berätta om något roligt, som de har varit med om under helgen. 

Barnen tar över och står för innehållet i samlingen. Vi styr dem inte. Vi ger dem möjlighet att 

berätta om sina intressen. Det handlar också om barns rättigheter att komma till tals och 

uttrycka sina åsikter och tankar. 

 Samlingen är för oss en demokratisk plats, där barnen har rättigheter och skyldigheter. 

Barnen har rätt att komma till tals, men de har också skyldighet att lyssna på sina kompisar.  

Inflytande för mig är att jag ser barnen, lyssnar på och respekterar dem. Jag är nyfiken på 

dem och försöker komma dem närmare. Sen kan jag använda deras intressen i verksamheten 
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t.ex. en gång berättade ett barn att hen var med sina föräldrar i Fjärilshuset. De andra 

barnen visade då intresse för att de också ville åka dit, så vi organiserade en utflykt till 

Fjärilshuset. Vi lyssnade på barnen och deras åsikter togs på allvar. 

 

Pedagog 4 försöker ge barnen inflytande genom att låta dem komma till tals och genom att 

både pedagogen och andra barnen lyssnar och respekterar, den som har ordet. Pedagogen tar 

det som barnen uttrycker både verbalt och icke verbalt på allvar. Det är en förutsättning för att 

barnen ska kunna få inflytande på förskolan. Pedagogen lyssnar in barnen och vill på detta 

sätt komma närmare dem genom att ta reda på vad de tycker är roligt och vad de tycker om att 

göra hemma med sin familj. Barnens åsikter, tankar och intressen som pedagogen får höra kan 

sedan använda i planeringen av verksamheten. På så sätt påverkar barnen verksamhetens 

innehåll.  

Pedagogen säger ” samlingen är för oss en demokratisk plats där barnen har rätt att komma till 

tals men de har också skyldighet att lyssna på sina kompisar ” De kan lära sig att argumentera 

och förhandla som är en del av demokrati. Barnen har ansvar att lyssna på sina kompisar. I ett 

demokratiskt samhälle har man både rättigheter. Jag anser att det är viktigt att alla barn ska 

bemötas med respekt från pedagoger och andra barn. Barnen ska känna att alla åsikter är lika 

mycket värda och det lägger grunden för att kunna arbeta med demokratiska värderingar. 

Pedagogen berättar också att hen kan använda barnens intressen i planering av verksamheten 

och det gör att barnen får inflytande. Johannesen och Sandvik beskriver att information, som 

man få genom lyssnande kan man använda för planering och genomförande av den 

pedagogiska verksamheten (Johannesen & Sandvik 2009, s. 16). 

 

Pedagogen berättar om att barnen kan få styra samtalet på samlingen genom att berätta om 

vad de har gjort under helgen. Det är fortfarande pedagogen som bestämmer ämnet om att 

barnen skulle dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser under i helgen. Barnen kunde 

välja om ville ha ordet eller inte. De fick inte välja att göra något annat. 

 

       7. 5 ”Jag stödjer och vägleder barnen…” 

Pedagog 5 berättar: Jag tänker att barnen har inflytande, när de väljer vilka kompisar som 

de vill leka med. Jag tänker på ett barn, som ville leka med två andra barn i hemvrån. Barnet 

hade svårt att kommunicera och samspela med andra barn. Hen ville bestämma över allt och 

hade svårt att lyssna på sina kompisar. Hen ville själv fördela rollerna i leken och bestämma 
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över, vad de andra barnen skulle göra. Om något inte var på hens villkor så skrek hen åt sina 

kompisar. Det kunde också hända att hen slog dem. Det gjorde att de andra barnen inte ville 

leka med hen. Hen kunde alltså inte leka med sina kompisar, när hen ville och hade lust att 

göra det. Då tänkte jag på min roll som pedagog. Ibland behöver barn pedagogens hjälp för 

att få råd och stöd. Det handlar inte om att styra barnet, det handlar att vara en lyhörd 

pedagog, som stödjer barnet för att hen ska klara något och kunna göra det som hen vill. När 

jag såg att barnet hade svårt att samarbeta i leken med andra barn så tänkte jag på hur jag 

kan göra för att barnet ska kunna hantera situationen och inte vara utesluten. Jag tänkte att 

jag kan vara med i leken och försöka ge barnet verktyg för att det ska lyckas att samarbeta 

med sina kompisar så småningom. Inflytande för mig är att barnen kan få möjlighet att leka 

med sina kompisar, när de vill och när de har lust för det. Min erfarenhet i förskolans värld 

har visat mig att pedagogens stöd kan möjliggöra det. 

 

Pedagog 5 ger barnet stöd för att hen ska kunna göra det som hen visar intresse för. Barnet får 

hjälp att lära sig delta i leken med sina kompisar. Hen får stöd och lär sig att lyssna på vad de 

andra vill. Pedagogen säger att barn ibland behöver få stöd av någon vuxen eller av andra barn 

för att kunna lära sig att delta och få inflytande i leken. Pedagogen säger ” Om jag stödjer 

barnet nu, då kanske hen kommer att kunna leka med andra barnen så småningom”. 

Pedagogen stödjer barnets interaktion med andra barn. Barnet i exemplet vill leka i hemvrån 

men har svårt att samspela med sina kompisar. Med stöd av pedagogen kan barnet vara med i 

leken med sina kompisar. Det är det som hen vill. Detta kan jag förstå utifrån den proximala 

utvecklingszonen, som betyder att pedagogen vägleder barnet så att de lär sig att klara av 

vissa situationer utan hjälp. Hjälpen kan ske med hjälp av språket där pedagogen stöttar barnet 

genom dialog och kroppsspråk.  

När man ser på barnen som kompetenta, så betyder det inte att barnen kan klara av allt i alla 

sammanhang. Pedagogen måste hitta balans mellan det som barn kan och mellan det som 

barnen måste kunna utveckla och lära sig (Johannesen & Sandvik 2009, s. 16).  

Pedagogen visar att det är viktigt att vara lyhörd för barnens behov och att vara inkännande 

för barns önskningar och att ge barnen inflytande på vardagen i förskolan. Pedagogen säger ” 

inflytande handlar att barnen ska finnas, att de ska få höras och att de ska förstå att de ingår i 

ett sammanhang. Att jobba med solidaritet är otroligt viktigt”. Detta tolkar jag som att barnen 

har rätt att vara i ett sammanhang med andra barn och de har rätt att komma till tals. Detta gör 

pedagogen, när hen handleder och ger stöd till barnet i leken. Att finnas, höras och ingå i ett 
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sammanhang är mycket viktigt för att barnet ska få inflytande på sin vardag i förskolan, enligt 

pedagogen. 

 

       7. 6 ”Jag lyssnar genom alla mina sinnen för att kunna se barnens   

              intressen”  

Pedagog 6 berättar: Vi pedagoger bestämde att vi tillsammans med barnen ska gå på en 

promenad till skogen varje måndag. Oftast har vi inte så mycket inplanerat när vi går i 

skogen. Barnen är mer fria. Man har en stor yta att vara på och man kan göra olika saker. 

Sista gången vi var i skogen gick vi samma runda som vanligt. Barnen upptäckte en grop, där 

de sprang jättemycket och lekte. Mina kollegor sa ” Ska vi gå?!” och började titta på 

klockan. Vi hade inte bråttom. Varför skulle vi stressa? Jag kände också deras stress… borde 

vi gå eller stanna? Jag tänkte att barnen hade jättekul i sin grop. De lekte tillsammans. Vi 

väntade medan barnen lekte, men jag kände pressen från mina kollegor ” Hallå, vi borde 

faktiskt gå vidare”. Jag kände också stress, men sen tänkte jag om. Jag tänkte att barnen 

kunde få ha inflytande i den här situationen. Ibland säger man:” nej det går inte”, men man 

kan ändra sig om man tänker efter och ställer sig frågan ”vad har vi bråttom till? måste vi 

göra så här?” I den här situationen fick barnen inflytande genom att de själva hade hittat på 

en aktivitet, som de ville göra. För mig är inflytande att pedagoger är uppmärksamma på det 

som barnen vill göra, att vi ger dem den tid och det utrymme, som de behöver. Pedagogen 

måste se, lyssna, observera och känna.  

 

Pedagog 6 ger inflytande till barnen genom att bejaka deras egna initiativ.  

För den här pedagogen betyder inflytande att barnen ska få göra det, som de visar intresse för.  

Pedagogen ger barnen inflytande genom att hen ser och lyssnar på barnens behov. En lärare 

kan låta en promenad till skogen vara en fri aktivitet, där barnen har mycket inflytande. Ibland 

behöver pedagogen stanna upp och reflektera över om den begränsar barnens frihet i onödan. 

Pedagogen säger att barnen hade visat för hen, att de hade roligt i gropen. Deras öppna 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och skratt hade förmedlat till pedagogen att de hade roligt, ville 

stanna och fortsätta leka. Enligt pedagogen ska man iaktta och lyssna på barnen och ge dem 

den tid som de behöver. Pedagogen ser och hör barnen och det möjliggör att dem få inflytande 

så att de kan fortsätta leka och springa. Pedagogen tycker att det är mycket viktigt att se 

barnen, tolka deras beteende och ta hänsyn till deras behov. Det är att ha inflytande för barn 

på förskolan enligt hen. Pedagogen säger ” jag tycker att det är otroligt viktigt att lyssna och 
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vara lyhörd för små saker som utspelar sig och det är viktigt att tolka, vad barnen försöker 

förmedla”.  

 

Man ska inte bara använda öronen för att lyssna på barn. Man ska använda alla sinnen 

(Rinaldi 2009, s. 80).  Detta förhållningssätt använder pedagogen i bemötandet av barnen. 

Hen lyssnar med öron, ögon och känslor på barnens behov och det möjliggör att barnen får 

inflytande under promenaden. Barnen får inflytande genom att de får stanna kvar och fortsätta 

att göra det som de hade lust för. Det är att springa och leka tillsammans i gropen. Pedagogen 

ser och tolkar barnens behov. Pedagogen säger ” I den här situationen får barnen inflytande 

genom att de själva hittar på en aktivitet som de vill göra”.  

Pedagogen säger att barnen kan ha inflytande på en utevistelse i skogen genom att de får ta 

egna initiativ, som pedagogen bör vara uppmärksam på. Pedagogerna har beslutat att gruppen 

ska göra en skogs promenad varje måndag. Barnen kan inte välja om de vill följa med eller 

inte. Det är bestämt att alla barn måste följa med, men aktiviteterna kan barnen ha inflytande 

över.  

 

    7. 7 Sammanfattning av resultat och analys 

Studien lyfter upp pedagogernas uppfattningar om barns inflytande och hur pedagoger kan ge 

barnen möjlighet att påverka sin vardag.  

Pedagogerna berättar om olika situationer där barnen har inflytande på förskolan. De lyfter 

upp olika aspekter som skiljer sig från varandra men samtidigt har mycket gemensamt. Alla 

teman som beskrivs i resultat och analys är utvalda för att åskådliggöra, hur pedagoger på 

förskolan kan arbeta på olika sätt med barns inflytande. Olika teman visar att målet att barnen 

ska få inflytande kan uppnås på olika sätt. 

 Pedagogernas berättelser visar att inflytande för dem innebär att barnen har möjlighet att göra 

lekar och aktiviteter som de själva vill göra. Det handlar också om att få komma till tals och 

vara delaktiga i ett sammanhang tillsammans med andra i gruppen. Studien beskriver också 

hur pedagoger ger inflytande till barnen. Pedagog 1 och 3 säger att de litar på barnens 

kompetens och tycker att barnen kan själva besluta om det som de vill göra på avdelningen. 

Pedagogens syn på barnen visar att barnen är kompetenta.  Pedagog 2 säger att 

kommunikation är en mycket viktig aspekt för att ta reda på barnens tankar och intressen. Den 

kan möjliggöra för pedagogen att planera verksamheten utifrån barnens tankar. Pedagog 4 och 

6 lyfter upp betydelsen av lyssnande som också kan möjliggöra för pedagogen att planera 
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verksamheten utifrån barnens intressen. Pedagog 5 säger att det är viktigt att stödja och 

vägleda barnen i deras utveckling och att pedagogen kan vara ett viktigt verktyg för att barnen 

ska kunna klara att göra det som de visar intresse för. 

Utifrån deras olika berättelser tolkar jag det som att pedagogerna i studien ger barnen 

inflytande genom att lyssna, iaktta, tolka, vägleda och kommunicera med dem samt se barnen 

som kompetenta individer. Pedagogerna ger också barnen inflytande genom att planera 

verksamheten utifrån barnens intressen, skapa möjligheter för samtal, stödja barnens 

interaktion, ta tillvara barnens intentioner och idéer samt skapa handlingsutrymme för barnen 

där de själva kan sätta igång någon lek eller aktivitet. I alla berättelserna kan jag se att det 

handlar om hur vi bemöter barnen, att vi verkligen ser dem och deras behov och att det ges 

möjlighet för barnen att komma till tals för att få berätta om sina tankar och synpunkter. Det 

handlar om att pedagogerna har ett förhållningssätt som tar barnens tankar, synpunkter och 

förmågor på allvar.  
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8. Diskussion och slutsats 

I den här delen av min uppsats beskriver jag först resultatdiskussion, där jag återkopplar till 

syftet med studien och mina två frågeställningar. Dessa relaterar jag även till tidigare 

forskningar, som andra har gjort. Därefter beskriver jag i metoddiskussionen styrkor och 

svagheter i min utvalda metod. Jag avslutar min uppsats med att ge förslag på vidare 

forskning. 

 

    8. 1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här studien har varit att beskriva och analysera, hur olika pedagoger uppfattar 

sitt demokratiska uppdrag i arbetet kring barns inflytande på förskolan. Studien medverkar 

förhoppningsvis till ökad kunskap om hur pedagoger kan arbeta med barns inflytande på 

förskolan för att barnen ska få ut det mesta av sin vardag.  

 

I studien berättar alla sex pedagogerna om olika situationer kring barns inflytande på 

förskolan. Resultatet av undersökning sammanställs utifrån dessa intervjuer. Den första frågan 

var: Vad innebär inflytande för förskolebarn enligt pedagogen?  Studien visar att de i stort sett 

uppfattar innebörden av begreppet inflytande ganska lika. Inflytande betyder för dem att 

barnen har möjlighet göra det som de vill och det som de visar intresse för. Barnen ges 

möjlighet att påverka sin vardag på förskolan, komma till tals och få uttrycka sina åsikter och 

delta i aktiviteter med andra i gruppen.  

Westlunds undersökning visar likadant resultat, som jag fick i min studie nämligen att 

inflytande betyder att barnen ska ha möjlighet att göra det som de vill göra, att de ska komma 

till tals och bli delaktiga i ett sammanhang tillsammans med andra (Westlund 2011). Arnér 

menar också att inflytande på förskolan betyder att barnen har möjlighet att påverka sin 

vardag på ett påtagligt sätt (Arnér 2009). 

Johannesen och Sandvik skriver att inflytande handlar om något mer än att alltid vara med 

och bestämma. Det handlar om att vara en del av en gemenskap, där alla visar respekt för 

varandra. Pedagogerna ska dessutom lita på barnen och ta deras åsikter på allvar (Johannesen 

och Sandvik 2009, s. 30). 

 

För mig handlar inflytande för barn på förskolan om att barn ges möjlighet att påverka sin 

vardag på förskolan. Det handlar också om att de ges en röst som det lyssnas på och att deras 
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åsikter tas på allvar. Det betyder inte att barn får allt som de vill hela tiden. Ibland behöver 

pedagogen ta andra beslut för att det ska fungera i hela gruppen eller i en vis situation. 

Inflytande är mycket viktigt, när vi vill verka för en delaktighetskultur där förskolan ses som 

en arena för demokrati. 

Utifrån pedagogernas berättelser kan jag också svara på min andra fråga: Hur upplever 

pedagogen att hen ger inflytande till barnen på förskolan? I pedagogernas svar förekommer 

olika aspekter som gör att barnen får inflytande. De olika aspekterna har mycket gemensamt. 

Pedagogerna bemöter barnen som individer vars åsikter och tankar tas på allvar. Barnen får 

komma till tals, blir lyssnade på och betraktas som kompetenta individer. Barnen väljer själva 

aktiviteter på avdelningen, de tar egna initiativ, som pedagogen försöker stötta och bejaka. 

Pedagogerna samtalar med barnen och ger dem utrymme för att utrycka sina tankar och 

åsikter.  

Westlunds resultat har mycket gemensamt med min studie. I hennes studie kommer hon också 

fram till att pedagoger använder olika former för att arbeta med barns inflytande. De skapar 

handlingsutrymme för barnen, där barnen inte behöver vuxenhjälp för att sätta igång en 

aktivitet. Pedagogerna skapar också möjligheter för att samtala med barnen, stödja deras 

interaktion och planera verksamheten utifrån barnens intressen. Barnens möjlighet att välja 

och bestämma är de vanligaste arbetsformerna för att ge barnen inflytande. Westlund 

beskriver också att pedagogerna betonar betydelsen av förhållningssätt. Förhållningssättet kan 

avgöra om barnen får inflytande eller inte. Min studie visar samma sak. Sättet som pedagoger 

bemöter barnen på, hur de lyssnar på barnens åsikter och på vilket sätt de kommunicerar med 

dem möjliggör för barnen att få ökat inflytande på förskolan. Pedagogerna i min studie 

berättar också att de planerar verksamheten utifrån barnens intressen och på detta sätt har 

barnen inflytande på verksamheten. Samma resultat har Westlund (2011) i sin studie. 

Ribaeus studie visar att pedagoger skapar olika förutsättningar för att ge barnen inflytande. 

Hon beskriver också att det förhållningssätt, som varje enskild pedagog tillämpar är mycket 

viktigt. Pedagogerna försöker ta till vara barnens initiativ och de erbjuder dem att välja och 

komma med sina egna förslag (Ribaeus 2014). 

Pedagogernas svar visar en stor samsyn om vad inflytande för barnen på förskolan innebär. 

Samtidigt kan jag se att de lägger olika tonvikt på hur inflytandet ska ske. Två pedagoger 

uttrycker att en av de viktigaste förutsättningarna är att miljön och materialet är tillgängligt. 

Två andra pedagoger anser att det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att komma till 

tals och kunna ge dem inflytande på så sätt. Några av pedagogerna tycker att det är viktigt för 

barnen att delta i gemenskapen på förskolan och på så sätt få inflytande. Pedagogerna ger 
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olika exempel på situationer där barnen får inflytande till exempel promenaden i skogen, vid 

leken i hemvrån och vid en spontan samling på avdelningen. De flesta exemplen handlar om 

fria aktiviteter där pedagogerna inte har planerat något innehåll eller syfte. Det tolkar jag som 

att barnen oftast får inflytande i fria aktiviteter där det inte ligger någon pedagogisk tanke 

bakom.  

Ibland kan det hända att pedagogen planerar en aktivitet med tanke på hur resultat ska vara 

och då missar pedagogen ofta att lyssna in barnen. Barnens egna processer och deras egna 

röster uteblir då de bara följer och gör det som pedagogerna förväntar sig. 

 

I pedagogernas svar ser jag tydligt deras samsyn om kompetenta barn, där barnen ses som 

dugliga och villiga att lära sig nya saker. Pedagogerna bemöter barnen med respekt och 

medvetenhet om att barnen ska ha möjlighet att komma till tals och få påverka sin situatio n. 

Det hjälper barnen att tänka självständigt och bli medvetna om att deras röster är viktiga. Alla 

sex pedagogerna anser att man ska lita på barnens kompetens och att det är viktigt att redan på 

förskolan arbeta med demokratiska värderingar. Det förbereder barnen för att leva i ett 

demokratiskt samhälle. 

Jag tycker att det är viktigt att ha en sådan syn på barnen, när man arbetar som pedagog på 

förskolan eller skolan, då bemöts barnen som individer med egna tankar och behov. 

Jag frågar mig hur den gemensamma synen kan förstås? Johannesen och Sandvik skriver  

”Att lyssna på barn ligger i tiden” (Johannesen och Sandvik 2009, s. 95). I både 

Barnkonventionen och i Läroplan för förskolan beskrivs det tydligt att barn ska kunna göra 

sina röster hörda och respekteras på samma sätt som andra samhällsmedborgare. Jag tror att 

pedagogernas gemensamma syn kan förstås utifrån dagens samhällskrav där barn har 

rättigheter och får stå i centrum. Samtidigt tror jag att det handlar också om en människosyn 

där varje individ ska få uttrycka sina tankar och bli bemött med respekt oavsett om människan 

är gammal eller ung. 

 

I början var jag förvånad och hade svårt att förstå när pedagogen sa till mig att hen ger barnen 

möjlighet till inflytande genom att vägleda och förevisa dem. Ordet vägleda kopplar jag direkt 

till styrning som inte ger barnen fullt inflytande. Jag tänkte ” hur menar pedagogen?” 

Pedagogen förklarade att vägleda för hen betyder inte att styra. Det betyder att stödja barnen i 

det som barnen vill göra för att utvecklas. Pedagogen säger att barnen gärna vill göra olika 

aktiviteter och lekar genom att delta. Ibland händer det att barnen inte kan klara av det som de 
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vill göra och då behöver de en vuxens eller en kompetent kamrats stöd, som kan möjliggöra 

aktiviteten eller leken.  

I studien framkommer att pedagogerna också kan lära sig mycket av barnen genom att vara 

avvaktande och låta barnen göra sina egna försök. Här tänker jag att när man vill undersöka 

barnens möjlighet till inflytande kan man utgå från begreppet proximala utvecklingszonen. 

Pedagoger kan också lära sig och nå högre nivåer i sin utveckling i samspel med barnen. 

 

En pedagog berättar att samlingen är en demokratisk plats där barnen har rätt att komma till 

tals, men de har också skyldighet att lyssna på sina kompisar. Det är bara en av pedagogerna, 

som säger att barnen också har skyldigheter. De andra pedagogerna lyfter bara upp barnens 

rättigheter. Jag anser, att det är mycket viktigt att pedagogen uttrycker att barnen också har 

skyldigheter. I ett demokratiskt samhälle har vi ju rätt att uttrycka våra tankar, men vi har 

också skyldighet att lyssna på andra människor och bemöta dem med respekt. Jag upplever att 

man ofta kopplar demokrati till rättigheter och glömmer bort att demokrati också innebär 

skyldigheter. 

 

I Westlunds resultat kan vi läsa att barnens inflytande ofta är styrt av olika ramar, som 

bestämts av pedagogerna på förskolan (Westlund 2011). Om jag ska titta kritiskt på min 

undersökning kan jag se att barnen ofta får inflytande över aktiviteter inom vissa givna ramar, 

som är skapade av pedagogerna. Barnen kan få ha inflytande inom ramarna, som pedagogerna 

satt upp. Detta resultat får också Emilson i sin studie, nämligen att barns inflytande kan beror 

på hur mycket kontroll pedagogen tar och ger (Emilson 2007). 

I pedagogernas svar ser jag att barnen får inflytande inom visa ramar. Barnen kan välja att 

arbeta med de aktiviteter, som anordnats på avdelningen. Det är dock pedagogerna, som 

iordningställer alla stationer på avdelningen och beställer det material, som finns där. 

Pedagogerna själva beslutar att barnen ska gå på en promenad till skogen och att barnen ska 

berätta för sina kompisar om det som de har gjort under helgen. Barnen kan inte välja om de 

vill stanna på förskolan eller gå till skogen. Det är bestämt att alla barn ska följa med.  

Jag tycker att det finns ramar, som pedagoger på förskolan måste ta ansvar för, om de ska 

kunna bedriva en verksamhet med många barn. Men inom de ramarna kan barnen få ha 

inflytande. Förskolan är barnens arena och vi vuxna behöver ta deras åsikter och tankar på 

allvar. Det är inte barnen som väljer att börja på förskolan, det är deras föräldrar eller 

vårdnadshavare. Man skulle kunna se det som ett ingrepp i barnets integritet eftersom någon 

annan har gjort valet åt dem. Vi måste alltid visa stor respekt och ha ett etiskt förhållningssätt 
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till varje barn på förskolan. Jag ser det som att de inbjuds till en plats där de kommer att möta 

andra människor med olika synpunkter och tankar samt möjlighet att utvecklas. Det är kanske 

den första offentliga arena, som de befinner sig på. En viktig uppgift för förskolan är att låta 

alla barn delta och kunna vara med och utöva inflytande på verksamheten och de barn som 

behöver stöd ska kunna få det. Det är också viktigt att pedagoger ser förskolan, som en väg till 

demokratiskt tänkande inför vuxenlivet. 

 

Pedagogerna berättar om hur barnen får inflytande på förskolan och hur de skulle kunna 

arbeta med detta tema. Går det alltid att ge barnen inflytande på förskolan? Johannesen och 

Sandvik skriver ”Att lyssna är inte enkelt i en stressig vardag” (Johannesen och Sandvik 2009,  

s. 95). Utifrån min arbetslivserfarenhet håller jag med författarna och är lite skeptisk till 

frågan: ”Går det alltid att ge barnen inflytande på förskolan?”. Det kan ibland vara svårt att se 

och höra varje barns behov i stressiga situationer särskilt om barngrupperna är stora. Ett annat 

problem kan vara att pedagogen tolkar barnens behov för snabbt. Det kan göra att barnens 

behov feltolkas. Vi pedagoger kan alltid skylla på dåliga förutsättningar, som hindrar oss från 

att ge barnen inflytande på förskolan. Men vi måste alltid tänka på barnens bästa utifrån de 

förutsättningar som vi har.  

 

Studien visar att pedagogerna har stor respekt och tar stor hänsyn till barnens behov. Barnen 

kan inom vissa givna ramar få inflytande på förskolan. Detta kan lägga grunden till en 

demokratisk fostran där barnen lär sig att tänka själva, respektera andra människor och att alla 

människor är lika värda. Det är mycket viktigt att barnen får lär sig det redan, när de är små.  

 

I metoden har jag skrivit att målet med fenomenologin som undersökningsmetod är att få 

insikt om de olika pedagogernas uppfattningar om inflytande för barnen på förskolan.  

Inom förskolan värld möter jag varje dag pedagoger med olika uppfattningar om något 

fenomen. Våra uppfattningar skiljer sig ibland. Det finns inte rätt eller fel uppfattning av ett 

fenomen utan varje individ har sin egen upplevelse. Jag skapar en egen bild av pedagogernas 

berättelser och uppfattningar av olika fenomen genom den erfarenhet och den kunskap, som 

jag har. 
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        8. 2 Metoddiskussion 

Jag anser att metoden som jag har valt, att samla in data genom intervjuer, har varit ett bra val 

för min undersökning. Genom att pedagoger fick berätta och ge exempel på situationer där 

barn har haft inflytande på förskolan, så upplever jag, att jag fick mycket bra, individuella och 

ärliga svar. Under intervjuerna kunde jag också ställa följdfrågor, som gav mig bredare och 

djupare svar. Jag kunde också fråga mina respondenter om jag hade uppfattat deras svar rätt. 

Varje intervju lärde mig något nytt och det hjälpte mig att utföra nästa intervju bättre. Jag 

lärde mig att pedagogen måste fokusera kring fråga och inte sväva ut i så fall förde jag 

tillbaka samtalet på rätt spår. Det var tidskrävande att transkribera intervjuerna.  

Jag är tacksam för att vi gjorde en test intervju i skolan innan jag gjorde de riktiga 

intervjuerna. Jag märkte att en bandspelare är mycket bra att använda vid intervjuer. Under 

första intervjun märkte jag att några frågor liknade varandra och det gjorde att min respondent 

upprepade sina svar. Det har inte påverkat resultatet. Därefter riktade jag frågorna mer tydligt.  

Om jag skulle upprepa studien så skulle jag dessutom göra en observation på förskolan för att 

få bredare bild av barns inflytande på förskolan.  

Om jag skulle göra en ny studie skulle jag göra det i en annan kommun än där jag arbetar.  

Vårt sätt att arbeta med barnen är ganska lika i alla kommunens förskolor för att vi har samma 

typ av pedagogik. Det kan ha påverkat resultatet av min studie genom att jag kunde ta för 

givet att jag trodde att jag visste vad en del pedagoger menade. 

 

Efter att ha utfört den här studien hoppas jag att jag har väckt funderingar om barns inflytande 

på förskolan och hur vi pedagoger ska kunna arbeta vidare och utveckla kunskapen för att 

barnen ska få bättre möjligheter att utveckla sina sociala och kreativa förmågor. 
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        8. 3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra observation på förskolan. Då skulle jag koncentrera mig på” 

matsituationer” och undersöka hur mycket inflytande barnen får under den stunden. Jag skulle 

också vilja undersöka vilka faktorer, som hindrar barnens inflytande på matsituation. Det 

skulle vara intressant att göra samma undersökning, som jag har gjort ovan men utifrån barns 

perspektiv. Jag skulle intervjua barnen om hur de uppfattar sitt inflytande på förskolan. 
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Bilaga 1  

 

 

Haninge 2018-10-18 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Sylwia Kapera. Jag går på en erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning med 

interkulturell profil, på Södertörns högskola. Jag är på sista terminen och har påbörjat mitt 

examensarbete. Det ska handla om barns inflytande på förskolan. 

 

I läroplanen står det att målen för barns inflytande är att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ska ” utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom 

att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande”(Skolverket, 1998, s.14). 

 

Syftet med min studie är att utforska och belysa hur pedagoger (inom en enhet) arbetar med 

barns inflytande på förskolan. Genomstudien vill jag medverka till ökad kunskap om hur 

pedagoger kan arbeta med barns inflytande på förskolan. 

 

Jag är mycket tacksam, om du vill bidra till min undersökning genom att svara på några 

frågor. 

 

Jag kommer att spela in alla intervjuer på en bandspelare för att kunna koncentrera mig på 

samtalet istället för att skriva ner allt på papper. Alla deltagare som medverkar i min studie 

har rätt att själva avgöra om de vill medverka och de kan avsluta sin medverkan när som helst. 

Informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte. Den kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt enligt forskningsetiska principer. Namnen på förskolorna och deltagarna 

kommer att vara anonyma och avidentifierade. 

 

 

Tack på förhand 

 



 

Sylwia Anna Kapera  

 

Förskollärare student vid Södertörns högskola i Huddinge 

 

 

Vid eventuella frågor ring 0723218292 eller mejla mig: sylwia4169@hotmail.com 

 

 

Handledare: Thomas Backlund  

 

thomas.backlund@sh.se 

 

  



 

Bilaga 2 

 
     Intervjuguide 

 

Kan du berätta om 3 situationer där barnen har inflytande på förskolan och beskriva vad det är 

som orsakar det? 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Kan du berätta om 2-3 situationer där barnen inte har inflytande på förskolan och beskriva vad 

som orsakar det? 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Exempel på följdfrågor som jag kunde ställa under intervjun för att få djupare svar: 

 

 

    1. Kan du berätta om din bakgrund? (skola, yrkespraktik, högre utbildning) 

    2. Vad innebär ordet inflytande för dig? 

    3. Vad betyder inflytande för dig i arbetet med barnen på förskolan? 

    4. Hur ser du, som pedagog på barns inflytande? 

    5. I vilka aktiviteter har barnen mest inflytande? 

    6. Finns det något som barn inte kan få ha inflytande över? 

    7. Kan du berätta om, hur du praktiskt arbetar med barns inflytande på förskolan?   

       Ge exempel 



 

    8. Vilka metoder använder du för att barnen ska få inflytande på förskolan? 

    9. Hur kan barnen få mer inflytande på verksamheten? 

    10. Vilka möjligheter har förskolepedagogen att ge barnen inflytande  

          på verksamheten? 

    11. Vilka faktorer påverkar barnens inflytande? 

    12. Vilka hinder möter pedagogen i arbetet kring barnens inflytande? 

    13. Brukar ni i arbetslaget reflektera/ diskutera med varandra kring barnens inflytande?  

         Vad samtalar ni om då? 

    14. Hur upplevde du intervjun? Var det lärorikt eller inte? Vill du lägga till något?  

 

 

Tack 

 

 


