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Abstract  
Title: Children´s influence in preschool- Four preschool teachers´ experiences and 

viewpoints on children´s influence in preschool. 

Author: Zaida Perez       Supervisor: David Gunnarsson     Term: Autumn 2012 

The purpose of this thesis has been to; based on interviews with four teachers in Stockholm 

city, get at picture of preschool teacher’s viewpoint on children’s influence in preschool. 

Research questions: How is the children`s influence looked upon by the teachers in 

preschool?, In what ways do children’s influence affect their learning, In what ways are the 

interviewed preschool teachers working with democracy in preschool? 

To carry out this thesis, I used the qualitative method. In the qualitative method, use is made 

of the interview method to collect empirical data with interviews. I interviewed four preschool 

teachers from three different preschools. This thesis is built upon John Dewey’s philosophical 

thinking as a theoretical base. 

The result of this thesis shows that all preschool teachers felt that the application of children’s 

influence in the daily activities, although complicated, is essential in their work. At the same 

time the opinion of the teachers varied a lot concerning to what extent the children shall take 

responsibility on deciding upon their activities. One teacher claimed that it is not possible to 

plan activities based on 19 children’s wishes and the other that she had to limit the influence 

of the children because it is the teacher’s obligation to lead the children to discover new 

activities, not just to continue with the old ones. By using children’s influence, considered 

another preschool teacher, the children expand their frames of reference which allow the kids 

to discover new areas to work with. All the teacher´s also agreed about the importance of 

letting the activities being built upon the children`s different interests.  Preschool teachers use 

children’s councils, planning with children or voting on what activities they should have in 

the pursuit of the children to take part of what democracy means.  

Keywords: Democracy, children’s influence, interest and learning 

Nyckelord: Demokrati, barns inflytande, intresse och lärande  
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1 Inledning och bakgrund  

I ett demokratiskt samhälle som vilar på demokratiska grunder, är det viktigt att alla 

dess invånare, inte bara vuxna, får vara med och påverka sin situation. I en proposition 

från utbildningsdepartementet gavs det i förslag i kapitel 4, paragraf 9 ”Barn och elever 

ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem” (Prop. 2009/10:165).  

I en debattartikel skriven av Maria Larsson, Lennart Gabrielsson och Fredrik Malmberg 

i Svenska Dagbladet (20121107) påpekas att Sverige ligger i främsta led när det gäller 

att ta tillvara barns rättigheter. Sverige var ett av de första länder som började använda 

sig av barnkonventionen och har därför ett särskilt stort ansvar för att villkoren för 

barnen ska bli bättre. Denna satsning görs efter förslag från FN: kommitté för barnens 

rättigheter som rekommenderar att Sverige beslutar om en allomfattande nationell 

handlingsplan som lyfter fram barns rättigheter och förbättrar statistiken över barns 

inflytande. Därför satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans 

med barnombudsmannen för att stärka barnens rätt i samhället. Syftet med denna 

satsning är att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i det som har att göra 

med barnens liv men också för att barnen ska få erfarenhet i att fatta beslut.                    

I satsningen används det webbaserade uppföljningssystemet Max18 som är framtaget 

för att hjälpa utvecklingen av barns villkor i samhället. Det är tänkt att användas av 

kommuner, både på lokalnivå och på regionalnivå. Kommittén föreslår också att barn 

och ungdomar ska få kunskap om sina rättigheter direkt och att de som arbetar med barn 

och ungdomar ska få kontinuerlig utbildning i barns rättigheter 

(http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gemensam-satsning-starker-barnens-

ratt_7650308.svd).  

 

I en rapport från Skolverket beskrivs att ”De vuxna som förebilder är en grundsten i 

lärarens fostransroll, vilket betyder att deras agerande bidrar till den förståelse som barn 

och unga får av begreppen demokrati, tolerans och respekt”( Skolverket 2000:39). Med 

denna tanke kan man säga att lärarens positiva inställning till att öka elevernas och 

barnens inflytande gör det möjligt att fostra aktiva och engagerade medborgare.     

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gemensam-satsning-starker-barnens-ratt_7650308.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gemensam-satsning-starker-barnens-ratt_7650308.svd
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Lisbeth Axelsson skriver om projektet ”Barns inflytande och delaktighet i förskolan” av 

Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman. Resultatet av detta projekt visar hur arbetet med 

barns inflytande i förskoleverksamhet förändrar förhållandet mellan barn och vuxna på 

ett positivt sätt. Barnen i förskolan blir mer harmoniska, förekomsten av konflikter 

mellan barn och vuxna minskar och den förändrade synen på varandra gör att 

förskolepersonalen trivs och ser det som mer meningsfullt att gå till arbetet, detta för att 

de vuxna lär sig mycket av barnen och växer och utvecklas tillsammans med dem 

(Axelsson 2005:13).  

FN:s barnkonvention, artikel 12, pekar på att förskolan bör ge barnen möjlighet till att 

fritt yttra sig och ge sina åsikter. Det innebär för förskolan att barnen ska ha möjlighet 

att få inflytande utifrån sin åldersmognad och på så sätt påverka sin situation och sitt 

lärande (Lärarförbundet 2011:300–301). Gabriella Eklund (2010) menar i boken Jakten 

på demokrati i förskolan att det i en granskning från skolinspektionen framgår att 

förskolans arbetssätt kan variera i olika förskolor vad gäller barns inflytande. 

Skolinspektionen ger ett exempel på en förskola där barn saknar inflytande över sin 

verksamhet. Barn och vuxna samtalar inte och när barnen har frågor om en viss 

företeelse ges inte barn utrymme att samtala (a.a. s, 39-42). Läroplanen, Lpfö 98, rev 

2010, pekar på att förskolan vilar på demokratiska värderingar. Förskolan ska delge 

barnen de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på genom att låta 

barnen ta hänsyn till andra människors frihet och identitet. Pedagoger i förskolan ska 

genom sitt förhållningssätt influera barnen till att få förståelse för hur ett demokratiskt 

samhälle ser ut genom att visa barnen respekt (Skolverket 2011:4-5). 

Förskolan ska arbeta för att barn ska utveckla sin förståelse för demokratiska värden 

genom att låta barnen utveckla bland annat: 

 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 

att hjälpa andra, (Skolverket 2011: 8). 

Enligt Lpfö 98, rev 2010, ska varje barn utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter för att kunna få möjlighet att påverka sin situation. Barn i förskola ska också 

utveckla sin förmåga att handla efter demokratiska principer. Barn ska delta i olika 

former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket 2011:12). Lpfö, reviderad 2010, 
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pekar på betydelsen av att utgå från barnens åsikter och tankar när man utformar den 

pedagogiska verksamheten eftersom det har betydelse för hur barnets lärande påverkas. 

Det framhålls också att pedagoger i förskolan bör ge barn möjlighet att påverka miljön 

eftersom den har betydelse i barnets dagliga liv, och därför är det förskollärarens ansvar 

att ge barnen verktyg för att utveckla sitt eget lärande samtidigt som förskollärarna bör 

uppmuntra barnen till att använda sina förmågor till att lära nya saker, genom att ta till 

vara barnens intresse för att de ska kunna erövra nya erfarenheter och kunskaper genom 

sitt lärande (Skolverket 2011:27- 29).  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 Utvecklar sin nyfikenhet och lust och sin förmåga att leka och lära,  

 Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

och förmåga att förstå andras perspektiv  

 Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket 2011:27–28) 

Mitt intresse att skriva om barns inflytande blev aktuellt då jag reflekterade över min 

egen skolgång i Peru, där förskollärare och lärare var auktoriteter som bestämde över 

vilka saker som vi barn skulle göra och på vilket sätt vi skulle lära oss det de ville 

förmedla genom förskolan och skolan. Det fick mig att reflektera över var barnens 

röster fanns. Jag hade som barn velat vara med och påverka vad jag skulle lära mig och 

på vilket sätt jag skulle lära mig det.  

Läroplanen bygger på och hänvisar till de grundläggande demokratiska principer vårt 

samhälle är format av. Det har därför varit en naturlig utgångspunkt för mig att i det här 

examensarbetet att ta reda på hur pedagoger i den svenska förskolan kan arbeta med 

inflytande och demokrati i förskolan.  Som vi vet har barns inflytande betydelse för hur 

förskolans vardag utformas men också för hur mycket plats barnen får ta. Som blivande 

förskollärare tycker jag det här temat är mycket intressant. Läroplanen är grunden för 

vårt arbete i den svenska förskolan och i den lyfts fram betydelsen av att arbeta med 

inflytande. Därför är det av största vikt för blivande lärare, arbetande 
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förskollärare/pedagoger och även föräldrar att få inblick i hur det arbetas med barns 

inflytande i förskolan idag. Mitt examensarbete kan förhoppningsvis ge möjlighet till en 

sådan inblick. 
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 2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera fyra förskollärares syn på 

barns inflytande och demokrati i förskolan. 

 

Mina frågeställningar är: 

1. Hur ser de fyra intervjuade förskollärarna på barns inflytande i 

förskolan? 

 

2. Hur menar de intervjuade förskolelärarna att de arbetar med demokrati i 

förskolan? 

3. Vilken betydelse har barnens inflytande och förskollärarnas arbete med 

demokrati i förskolan för barnens lärande enligt de intervjuade 

förskollärarna?  
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3 Teoretisk ram och centrala begrepp  

I det här avsnittet kommer jag att använda mig av John Deweys tankar som teoretisk 

utgångspunkt. Anledningen till detta är att barns inflytande och de demokratiska 

värderingar som är centrala i Deweys resonemang också är grundläggande för 

uppbyggnaden av den svenska förskoleverksamheten. Enligt läroplanen för förskolan 

ska förskolelärarna/ pedagogerna inom förskolan arbeta för att med stöd av förskolans 

värdegrund introducera barnen i demokratiskt beslutsfattande (Skolverket 2011:12). Det 

handlar om att vara med och bestämma, respektera andras åsikter och sätt att vara samt 

att förstå och ta ansvar för demokratiskt fattade beslut. 

Jag kommer att introducera demokrati, barns inflytande och delaktighet samt språk och 

kommunikation som centrala begrepp eftersom dessa kommer att vara användbara för 

att kunna förstå och analysera resultaten av det empiriska materialet i det här 

examensarbetet.   

3.1 Deweys filosofiska tankesätt   

John Dewey (1859- 1952). Dewey föddes i Vermont, USA. Under 1900- talet kom 

Dewey att bli en förebild inom pedagogiken och på det sättet fick han stort inflytande 

när det gäller skolfrågor. Kärnan i Deweys pedagogiska tankesätt ansågs vara individen 

och det sociala sammanhanget och flera av hans efterföljare såg honom mer som en 

pragmatiker med barncentrerade pedagogiska teorier än som en pedagog. För Dewey 

hade individen och dess närmaste omgivning stor betydelse för språkets utveckling. 

Därför pekar han på att samspelet mellan olika individer och deras miljö påverkar hur 

man uppfattar och förstår olika sammanhang och på det sättet lär människan att förstå 

olika sociala regler. Skola/förskola bör enligt Dewey fungera som instrument både för 

barnens egen utveckling och för samhällsutvecklingen. Dewey ser demokrati som ett 

medel för att nå en integrerad samhällsgemenskap där kommunikation och interaktion 

har stor betydelse (Dewey, 2004: 12-18, 152-154).   

För Dewey har uttrycket learning by doing eller ”att lära sig genom att göra” stor 

betydelse inom pedagogiken eftersom det är på det sättet som barn i skolan lär sig att 

handskas med sin omgivning. Dewey menar att det är pedagogens uppgift att genom 

utbildning och fostran av barnen överföra den kunskap, det språk och de värden barnen 
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behöver som redskap för att i sitt sätt att vara och handla och på det sättet kunna 

återspegla samhällets grundläggande demokratiska värderingar. (Dewey 2004:17,40).   

Dewey har haft stor betydelse i skolan och hans tankesätt har influerat hur pedagogiken 

ser ut i skolan idag. Därför blir John Deweys tankar centrala i det här examensarbetet, 

hans tankar hjälper mig att förstå vad demokrati innebär, särskilt med fokus på just 

barns inflytande som demokratisk rättighet.  

3.2 Centrala begrepp 

Demokrati  

Demokrati är enligt Dewey en vision om samhällsutveckling. Demokrati är ett 

levnadssätt både för människor som enskilda individer och för grupper av människor 

genom delad erfarenhet (Dewey 2004:17). Det är viktigt att alla medlemmar i en 

gruppgemenskap är likasinnade och förstår olika handlingars innebörd på samma sätt, 

menar Dewey. Detta bör gälla alla gruppmedlemmar annars skulle de inte vara en del av 

den gruppen(Dewey 1999:66). Att vara demokratisk handlar inte i första hand om att 

individer har rätt att göra vad de vill utifrån sitt eget tycke utan det handlar om att vara 

öppen för och inte kränka andra individers idéer (Dewey 2004: 157).  

Dewey anser att: 

Demokratins grundval är tron på människonaturens möjligheter, tron på mänskliga intelligensen och på 

betydelsen av den samlade och samverkande erfarenheten. Det är inte fråga om någon tro på att 

människor är fullkomliga, utan bara att de, om de får sin chans, kommer att utvecklas och successivt 

utbilda den insikt och klokhet som behövs för att leda den mänskliga samlevnaden (2004:155). 

Dewey skriver i sitt verk Individ, skola och samhälle, som ovanstående citat är hämtat 

från, att demokratifrågorna blir särskilt relevanta i skolan eftersom det är alla 

människors rättighet att ta del av demokratin i ett demokratiskt samhälle. För Dewey är 

skolan ett mindre samhälle där demokrati synliggörs genom utbildningen. De 

demokratiska värderingarna syns i klassrummet när människor interagerar med varandra 

(Dewey 2004:152–156). Demokratins grundval är tron på människans möjligheter och 

människans samlade erfarenheter där människorna kommer att utvecklas och växa i 

insikt och klokhet bara de får chansen, menar Dewey.  
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Fil. dr Rauni Karlsson (2009) menar att demokrati handlar om att vara med i en process 

där människors fria handlingar och uppfattningar kan mötas och det finns utrymme för 

alla som deltar i processen att interagera med varandra.  Biesta framhåller, enligt 

Karlsson, att människor i en demokratiskt styrd grupp ska kunna dela med sig av 

varandras olikheter och låta sig påverkas av och ta ansvar för varandra (Karlsson 

2009:57). Genom användning av demokrati garanteras inflytande över beslutsfattande 

där det är majoriteten som bestämmer. Demokrati har som funktion att ge individer 

möjlighet att påverka (Larsson 2003:158–159). Demokratibegreppet blir särskilt viktigt 

i den här studien eftersom inflytande handlar om en demokratisk rättighet.  

Barns inflytande, delaktighet och intresse 

Dewey (1999) menar att det är viktigt att barn har inflytande eftersom det är på det 

sättet barnen känner att de har ansvar för det som händer i sin omgivning och genom att 

ta tillvara barnens intresse anpassar man tillvaron så att den blir meningsfull för barnen 

(a.a. s, 43). Barnen får mer inflytande om man ger dem förutsättningar att välja vad dem 

ska göra utifrån sina intressen. Dewey framhåller att individer som delar ett intresse 

jämför och lär sig av varandras handlingar och att dem på det sättet får en vidgad 

referensram som kan ge mening och vägledning för hur de ska agera i olika situationer. 

Raserandet av barriärer mellan klass, ras, nationella territorier och annat som hindrar 

människor att inse hela vidden av sina handlingars betydelse blir en naturlig konsekvens 

av att människor känner en intressegemenskap (Dewey 1999:126–127). Dewey 

förklarar att barns intresse är tecken på växande förmåga i det som dem har anlag för. 

Genom att se vad barnen är intresserade av kan man som vuxen se hur långt barnen har 

kommit i sin utveckling och vilka talanger de har (Dewey 2004:54). Dewey (2004) 

påstår att själva den demokratiska grundtanken förutsätter att tänkandet och de praktiska 

åtgärderna sker i samverkan med barnen (a.a. s, 162).  

Dahl i Beckman menar att den grundläggande kompetensen för att vara medlem i ett 

demokratiskt sammanhang är rätten till personligt självbestämmande, både över sig 

själv och över de kollektiva beslut som man påverkas av (Beckman 2003:77–78). Enligt 

Arnér & Tellgren (2006:15) innebär barnens delaktighet att de är med i en viss aktivitet 

till skillnad från begreppet inflytande då barnen även kan vara vid sidan om något men 

ha möjlighet att påverka det.  
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Delaktighet handlar om att ha rätten att få sin röst hörd och rätten att bli lyssnad till av 

andra som har rätt att bestämma. Om barnen blir delaktiga upplever de sig som 

kompetenta eftersom deras tankar och idéer är något som är värda att lyssna till. 

Författarna Johansson & Pramling Samuelsson hänvisar till Smith beskriver att barn bör 

erbjudas möjlighet till delaktighet eftersom de på det sättet inte förblir oerfarna i 

beslutsfattande. Ett sådant arbetssätt vad gäller beslutsfattande är något som barnen 

tidigt lär sig i förskolan och pedagoger borde uppmuntra ett sådant arbetssätt(Smith i 

Johansson & Pramling Samuelsson 2003:68–69). Inflytande, delaktighet och intresse är 

viktiga begrepp och blir centrala i den här uppsatsen eftersom de hjälper till att besvara 

frågeställningarna i den här uppsatsen. 

Lärandet 

Dewey (1999) ser lärandet som en växande förmåga hos individen (a.a. s, 143). För 

Dewey blir lärandet mer synligt och mer givande om den får ge ett resultat som inte var 

planerat (a.a. s, 118). Dewey förespråkar att lärandet ska knytas samman med tidigare 

erfarenheter för att lärandet ska bli givande och kunskapsfyllt (a.a. s, 197). 

Ericsson (2004) har sammanfattat Deweys lärande i fem faser eller steg: 

1. Eleven måste erbjudas en situation där sann tidigare erfarenhet synliggörs, det är 

en grundläggande faktor för intresse och motivation. 

2. Eleven måste möta ett äkta, realistiskt problem eller dilemma som stimulerar 

tanken. 

3. Eleven måste ha möjlighet att tillägna sig ny kunskap för att förstå och hantera 

olika situationer. 

4. Eleven måste få komma på och prova sina lösningar under eget ansvar. 

5. Eleven måste på prova sina lösningar och idéer i nya situationer och därigenom 

upptäcka deras värde.  

                                                                                            (Dewey i Ericsson 2004:147)  

Lärandet kan ske både socialt i relation till någon eller något man ser som meningsfullt 

och biologiskt utifrån de biologiska förutsättningar men är utrustad med. Lärande ses 

som en process som kan ske både medvetet och omedvetet beroende på vilka situationer 
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barnen befinner sig i när de lär sig något. Lärande anses vara en process där kunskap 

formas och omformas i olika situationer (Selander & Rostvall 2008:14–15 ).  

4 Tidigare forskning 

I de här avsnitten kommer jag att presentera tidigare forskning gjort kring barns 

inflytande, demokrati och makt. Den tidigare forskning som jag har valt att redovisa 

under den här rubriken kommer att hjälpa mig att analysera min empiri.  

Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan, professorer i pedagogik, skriver i sin 

forskningsartikel(2003)”Delaktighet som värdering och pedagogik” att barns rätt att 

uttrycka sin mening och bli hörda synliggörs i både läroplaner och styrdokument.  

Pramling & Sheridan förtydligar att barn uppfattar att de har inflytande både när de 

känner att de blir hörda och sedda och när deras intresse och föresatser tas tillvara och 

de möts med respekt. De anser att vuxna ska närma sig ett barns perspektiv för att kunna 

lyssna och tolka barnets röster för att de ska känna att de aktivt kan vara med och 

påverka. Därför bör vuxna skapa utrymme för att barn ska vara delaktiga så att deras 

handlande tas på allvar. I sin studie lyfter de fram att barns perspektiv har betydelse för 

hur vuxna uppfattar barnets intresse. För dem är delaktighet en förutsättning för att barn 

ska ha möjlighet att få sin röst hörd. De hävdar att barn genom delaktighet kan påverka 

den pedagogiska processen. Pramling & Sheridan skriver att vuxna behöver kunskap om 

hur barn skaffar sig kunskap. De behöver lyssna till det barn säger för att på så sätt 

förstå vad barnen behöver. Genom att lyssna kan vuxna värdera barnens agerande 

samtidigt som vuxnas sätt att vara kan avspegla barnens uppfattningar (a.a. s, 78).  

Pramling och Sheridan menar i sin studie att barn i förskolan och skolan både har och 

inte har möjlighet till inflytande och delaktighet. De hänvisar till en norsk studie där 110 

barn intervjuades, 75 procent av de intervjuade barnen menade att det var vuxna som 

bestämde allt i förskolan, nio procent visste inte och fyra procent av barnen ansåg att det 

var de själva som bestämde (Søbstad 2002 i a.a. s, 80).  

Pramling & Sheridan hävdar att frågan om demokrati och delaktighet i förskola och 

skola måste besvaras både ur en demokratisk aspekt och ur en lärandeaspekt. De hävdar 

att det är en demokratisk rättighet för barn att få möjlighet till inflytande och delaktighet 

samtidigt som det är grundläggande för det pedagogiska synsättet.  
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”Utifrån ett synsätt på lärande som förändring av kunnande är barns möjlighet att konstituera ny kunskap 

i en specifik lärandesituation beroende av vuxnas förmåga att utgå från det sätt barn betraktar, tänker om 

och förstår sin omvärld ”(Pramling Samuelsson 1994, Marton & Booth 1997 a.a. s, 81).  

För att vuxna ska ha ett förhållningssätt där de fångar barnens perspektiv, föreslår 

Pramling & Sheridan att vuxna på förskolan bör tolka barnens intentioner genom att 

använda kommunikationen. De anser att intervjuer, videoinspelningar och 

dokumentation bör analyseras, helst tillsammans med de deltagande barnen och 

lärarna/pedagogerna, för att barnen ska få öka sina möjligheter att påverka sitt eget 

lärande och den pedagogiska miljön. Dokumentationen bör, enligt dem, användas som 

underlag för utveckling av verksamheten och utifrån vad de anser vara god pedagogisk 

kvalitet (Sheridan 2001, Sheridan & Pramling Samuelsson 2003:82). 

Elisabeth Arnér (2006) ,fil.lic. i pedagogik, skriver i sin licentiatavhandling ” Barns 

inflytande i förskolan – Problem eller möjlighet för de vuxna? ” om hur barnens 

inflytande kan förändra pedagogernas förhållningssätt till barnen från ett nekande till ett 

bejakande förhållningsätt. Arnér använder sig av pedagogers berättelse för att sedan 

analysera dem i sin avhandling och på det sättet kunna bidra till att förändra pedagogers 

arbete med barnens initiativ i förskolan.  

Arnér skriver i sin studie, att förskolan är präglad av regler och rutiner som har 

betydelse för om barnen kan få möjlighet till inflytande. Genom användning av skriftlig 

dokumentation, reflektion och diskussion kom pedagoger fram till hur de kunde göra för 

att synliggöra barnen. Pedagoger fick arbeta med frågorna ”att säga ja istället för nej, att 

ta eget beslut och stå för det inför övriga kolleger, att se med nya ögon samt vad är det 

hos mig som är förändrat och hur gick det till”. 

I Arnérs studie pekar hon på att vuxna även i pedagogiska sammanhang är påverkade av 

vuxnas syn på barn som underordnade vuxna och att det synsättet även kan ha betydelse 

för hur förskolans pedagoger bemöter barnen (a.a. s, 92-93).  Arnér pekar på 

medvetenheten kring barns inflytande i förskolan och hur pedagoger genom en 

förändrad syn på barnen och deras kapacitet till att skapa aktiviteter som är både lärande 

och lekande aktiviteter kan göra att barn känner sig sedda och hörda. Arnér framhäver i 

sin studie betydelsen av att arbeta kontinuerligt med barns initiativ till inflytande och 

hur det har påverkat pedagoger i deras arbete. Det framgår hur denna nya syn har 

påverkat barnens lärande och hur barnens meningskapande gynnas när pedagoger är 
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tillåtande i barnets önskningar att få inflytande. Genom ett medvetet arbete kring att 

säga ja istället för nej i det pedagogiska arbetet, beskriver Arnér att barn på förskolan 

samarbetar och presterar bättre jämfört med tidigare (a.a. s, 100-102). 

 Birgitta Qvarsell, professor i pedagogik (2011), skriver i sin forskningsartikel 

”Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet”. Hon menar att estetik, etik 

och demokrati är viktiga värden i små barns liv. I sin studie ville hon ta reda på om små 

barn i förskolan får utöva inflytande och vara med och bestämma. 

I sin studie anser hon att barn i förskolan får bestämma utifrån sina åldrar. d.v.s. att 

barnen i förskolan får bestämma utifrån det som vuxna anser att barnen har mognad till 

att bestämma över. Oftast handlar dessa företeelser om att barn får bestämma över vilka 

lekar som ska lekas eller vilka som får vara med. Qvarsell (2011) betonar att demokrati 

är särskilt viktigt i arbetet med barn i yngre åldrar eftersom att arbetet med demokrati 

handlar om att barnen ska mötas med respekt och att de får möjlighet att uttrycka sig. I 

sin undersökning försöker hon synliggöra betydelsen av att ta tillvara människors (barn 

och vuxnas) olikheter för det demokratiska uppdraget. I sin tidigare forskning pekar hon 

på att arbetet i förskolan oftast handlar om kontroll. Vuxna kan till exempel bestämma 

och styra dagordningen på förskolan för att få möjlighet till eget arbete. Hon menar att 

det är viktigt att barn på förskolan själva får kulturskapa eftersom barnen på det sättet 

lär sig att socialisera med varandra. Qvarsell menar att en aktiv vuxen bör sätta sig i 

centrum på förskolan för att kunna stimulera barnen till gestaltning, skapande och 

samspel. Qvarsell hävdar att det är viktigt att visa respekt för varandras erfarenheter i 

förskolan. Det som är centralt i ett demokratiskt uppdrag, påstår Qvarsell, är respekt 

mellan barn och ungdom men också respekt barnen och vuxna emellan. ”Respekt, 

ömsesidighet och demokrati i relationer inbegriper då möjligheter att uttrycka sig med 

estetikens språk och i etikens anda” (a.a. s.73). Hon menar att denna fråga är en 

utmaning som vuxna och barn får arbeta med i förskolan.  

4.1 Litteraturgenomgång  

Under denna del av examensarbetet kommer jag att presentera olika texter som 

kompletterar den tidigare forskningen.  

Filosofie licentiat Elisabeth Arnér (2009) skriver i sin bok Barns inflytande i förskolan – 

en fråga om demokrati att det är skolans uppgift att fostra barn in i ett demokratiskt 
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tänkesätt där barn har en egen röst och där varje barns röst blir hörd. För att skolan ska 

kunna bli en demokratisk miljö där barnen utvecklas kring de demokratiska frågorna bör 

den utvecklas och konstrueras med hjälp av barnen. Barnen måste förstå att deras röster 

har betydelse för utvecklingen av sin tillvaro. Arnér menar att det är förskolans uppgift 

att arbeta med demokrati eftersom det är där barnen lär sig att respektera andra 

individers åsikter, integritet och att alla människor har samma värde. Inflytande är en 

del av den demokratiska uppgiften. Arnér menar att inflytande handlar om att barnen får 

möjlighet att påverka sin existens. Detta innebär att pedagoger bör uppmärksamma 

barnens tankar och idéer och utforma verksamheten utifrån barnens perspektiv (Arnér 

2009:14–29).  

Författaren Stefan Hermann (2011) hänvisar till Foucault i boken Pedagogik i ett 

sociologiskt perspektiv att skolan har en uppfostrande uppgift. För mer än hundra år sen 

skulle barnen genom skolan eller genom annan utbildning, lära sig hur man bör vara. 

Där skulle barnen lära sig både disciplin och respekt. Foucault menar att det förr rådde 

ett disciplinärt maktutövande i skolan för att minska risken för oordning. Det 

disciplinära maktutövandet används idag framförallt av pedagoger eftersom det är dem 

som har ansvaret för barnen (a.a. s 94). Foucault menar att barnen i den moderna skolan 

ska lära sig att utveckla sin fantasi och utveckla sin lust att lära för att bli kapabla att 

vara som människor. Individen/barnen har blivit mer självstyrda i den moderna skolan, 

menar Foucault. Eftersom individerna blivit mer självständiga och fria att göra egna val 

kallar Foucault individerna självtekniker. Individen blir då aktör över sina 

bestämmelser, menar Foucault (a.a. s, 94-109). 
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5 Material och metod  

I detta avsnitt av examensarbetet presenteras den metod som har använts för att samla in 

material, urval av informanter samt genomförande av intervjuerna och de etiska 

principer som ligger till grund för detta.  

5.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden går ut på att ge beskrivande data. Med den kvalitativa metoden 

är man ute för att undersöka ett visst fenomen. I den kvalitativa metoden försöker man 

systematisera i olika kategorier den kunskap man får om ett fenomen (Olsson & 

Sörensen 2007 s, 65). Metoden går ut på att få förståelse för människors upplevelser av 

sin vardag utifrån sin egen livsvärld. Genom användning av metoden fokuserar man på 

människors egen upplevelsedimension (Dalen 2007:11).  

5.2 Urval och presentation av förskollärarna 

Efter att ha sökt med hjälp av Google och andra sökmotorer mailade jag flera förskolor 

med förfrågan om de kunde ställa upp på intervju. Totalt skickade jag femton e-

postmeddelanden till olika kommunala förskolor i Stockholms stad varav tre förskolor 

svarade. Av de förskolor som svarade valde jag att endast intervjua förskollärare. Jag 

ville att intervjuade skulle ha likartad kompetensutbildning för att på ett bra sätt kunna 

jämföra deras tankesätt i arbetet med förskolebarn. Efter att ha fått kontakt med den 

första förskolan, informerade de om att de just nu arbetade med barns inflytande och jag 

blev direkt intresserad av att genomföra intervjuerna på den förskolan. Där valdes att 

intervjua förskolläraren på storbarnsavdelning.  

Förskolläraren Yvonne är grundskolelärare och arbetade tidigare i tio år som 

grundskolelärare. Hon studerade Svenska och SO, med inriktning att jobba med 

årskurserna 1-7. Av de tio år som hon arbetade i grundskolan arbetade hon fyra år med 

skolans yngre åldrar. Efter att ha jobbat där tyckte hon att det skulle vara roligt att jobba 

med yngre barn för att få helhet i sin kompetens. Nu arbetar hon som förskollärare på 

storbarnsavdelning. Hon har arbetat i den aktuella förskolan i två år. Förskolan som hon 

arbetar på framför genom sin kvalitetsgaranti att barnen i förskolan ska få ta del av en 

demokratisk verksamhet där de får möjlighet att få förståelse för de demokratiska 

processerna och förståelse för ordet demokrati. Där ska barnen även genom delaktighet 

få påverka verksamhetens olika temaarbeten med barnen som inspiratörer.  
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Efter att ha fått kontakt med Sandras förskolechef, och hon tyckte att det var okej att jag 

intervjuade en av sina anställda, fick jag möjlighet att ringa till förskolan där Sandra 

arbetar. Efter att ha fått kontakt med Sandra per telefon frågade hon ifall jag ville 

intervjua ytterligare en förskollärare på förskolan, vilket uppskattades.  

Förskolläraren Sandra läste till högstadielärare på Stockholms Universitet men efter att 

ha gått utbildningen och råkat hamna på förskolan under sin verksamhetsförlagda 

utbildning(VFU), ändrade hon inriktning och fortsatte att läsa mot förskola i sin 

utbildning. Sandra har arbetat som förskollärare i ca två år. Förskolläraren Maria har 

arbetat i tjugosju år på förskolan men fem år som färdigt förskollärare, hon är utbildad 

som förskollärare och lärare mot skolans yngre åldrar med inriktning teknik och 

skapande. 

Sandra och Maria arbetar på en och samma förskola där de arbetar med öppen 

planlösning, de arbetar med 42 barn på storbarnsavdelning. I förskolans 

kvalitetsredovisning där Sandra och Maria arbetar åtar de sig att arbeta med barns 

inflytande, där ska barnen genom delaktighet få möjlighet att påverka verksamheten 

men också innehållet i olika projektarbeten.  

Kristina är utbildad till grundskolelärare för lägre åldrar och har arbetat de senaste fem 

åren på förskolan som förskollärare. Kristina arbetar på en mellanbarnsavdelning där 

barnen är mellan 2,5- 3,5 år gamla. I kvalitetsredovisningen på förskolan där Kristina 

arbetar åtar sig förskolepedagogerna att arbeta med att förstärka barnens delaktighet och 

inflytande genom att utgå från barnens intresse och utifrån det utforma de pedagogiska 

aktiviteterna med barnen.  

5.3Datainsamlingsmetod och Genomförande 

Metoden som användes för att samla in material var kvalitativa intervjuer, som jag 

förberedde med hjälp av en intervjuguide som enligt Dalen (2007) innebär att forskaren 

utarbetar en guide som täcker det problem område som ska undersökas. Dessa frågor 

bör utarbetas väl vare sig det är en semistrukturerad eller strukturerad intervju, menar 

Dalen, eftersom dessa kommer att ge ett fylligt material till studien (a. a s, 31-32). I 

denna uppsats användes en semistrukturerad intervju. Med intervju menas att det sker 

en dialog mellan två eller flera personer där det ges information om det som 

intervjuaren är ute efter (Olsson & Sörensen 2007: 80). Dalen menar att intervju i den 
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kvalitativa metoden, kan användas som huvudmetod för att samla in material till 

studien. Syftet med en intervju är att få fram deskriptiv information om människors 

upplevelser av ett fenomen (Dalen 2007:9–10), i det här arbetet blev intervjusyftet att få 

en bild av förskolelärarnas syn på barnens inflytande i förskolan. 

Intervjuerna planerades i förväg. Eftersom mötet var planerat fanns det möjlighet att 

utföra intervjun i ett enskilt rum, där det inte var möjligt att bli störd. Intervjun 

planerades att ta ca en timme vilket informanterna informerades om innan. Intervjuerna 

var individuella och spelades in med diktafon. Larsen (2009) påpekar att en av 

fördelarna med att ha en kvalitativ intervju enskilt är att informanten kan ge bättre 

förklaringar till det som undersöks eftersom det då är möjligt att ställa följdfrågor som 

hjälper intervjuaren att fördjupa sig i undersökningstemat (a.a. s, 26-27). Nackdelarna 

med den kvalitativa intervjun är att informanten svarar så som den tror att respondenten 

vill ”för att göra intryck, för att dölja brist på kunskap eller för att hon svarar så som hon 

tror att det är allmänt accepterat”(a.a. s, 27-28). Det här hände med en av de intervjuade 

som ändrade det hon först sagt med motiveringen att ”man kanske inte får säga så”. Hon 

klargjorde sedan att det framförallt är när det är dåligt med personal som barns 

möjlighet till inflytande begränsas. I den här uppsatsen utfördes fyra intervjuer och 

dessa varade mellan 40-50 minuter.  

Efter att ha utfört varje intervju transkriberade jag dessa. Jag transkriberade ordagrant 

det som informanterna sa, därefter gjorde jag om talspråket till skriftspråk för att det 

skulle vara lättare att förstå meningarna och få en klarare uppfattning om vad 

informanterna sa. Varje transkribering blev ungefär 4 till 5 sidor långa. För att 

presentera resultaten av mitt empiriska material har jag valt att sammanställa samtliga 

intervjuer utifrån fyra teman, därför kommer det att visas först teman och sen analysen 

utav dem för att det ska vara mer överskådligt. Min ambition har varit att det ska vara 

lättare att se vad samtliga förskollärare har för syn på inflytande, lärande och makt samt 

deras demokratiska arbete. Jag har även gett förskollärarna fiktiva namn, delvis för att 

skydda informanternas identitet men också för att underlätta för läsaren att följa med i 

texten.  

5.4 Etiska principer 

De etiska principerna är till för att skydda informanterna som i den här studien bidrog 

med sina kunskaper om ämnet. Att skydda informanterna är något som HSFR 
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(Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet) rekommenderar (Stukat 

2011:138). När man utför en forskningsundersökning, i det här fallet förskolelärarnas 

syn på barns inflytande, är det viktigt att informera informanterna om de etiska principer 

som råder. De fyra grundläggande krav som informanterna fick ta del av i början av 

datainsamlingen var:   

Det första, Informationskravet, går ut på att forskaren informerar de som ska beröras i 

undersökningen om forskningssyfte men också att det är frivilligt att ställa upp och att 

informanterna kan avbryta undersökningen när som helst. Det andra, samtyckeskravet, 

innebär att den som deltar i studien har rätt att bestämma över om, hur länge och på 

vilka villkor den vill delta i undersökningen. Den tredje, konfidentialitetskravet, innebär 

att informanten informeras om deras anonymitet i studien och att alla data som kan 

spåra informanten kommer att raderas så att informanterna inte kan identifieras. Det 

sista, nyttjandekravet, innebär att informanterna informeras om att ingen information 

samlad under studien inte kommer att brukas för kommersiellt bruk eller andra ändamål 

(Stukat 2011:138–140). 

De etiska principerna blev särskilt relevanta när jag skickade e-post till de olika 

förskolorna och de fick frågan om de ville ställa upp i denna studie. Informationen om 

de etiska principerna fanns med i en bifogad fil som skickades till förskolorna. 

Informanterna blev informerade om studiens syfte genom ett informationsbrev. Olsson 

& Sörensen (2007)menar att det är viktigt att i god tid innan intervjuerna ska 

genomföras informera försökspersonerna/ informanterna både muntligt och skriftligt om 

syftet med arbetet, om intervjuernas uppläggning och om att deltagandet är frivilligt 

(a.a. s, 55-56). Tack vare att informanterna fick information genom ett informationsbrev 

kunde de berörda informanterna ta del av de fyra etiska principer som denna uppsats 

använder sig av. Detta för att de som ställde upp skulle känna till sina rättigheter om de 

ville medverka. Informanterna blev också informerade om de etiska principerna i början 

av intervjun. De intervjuade informanterna såg inte intervjun som något negativt, utan 

de var glada att de kunde hjälpa till genom sin medverkan. 
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6 Resultatredovisning och analys  

För att kunna redovisa insamlade material i den här uppsatsen använder jag mig av 

tematisering. Tematisering innebär att lägga fokus på de huvudområden som 

intervjuerna har gett som resultat (Dalen 2007 s, 108). Jag har valt att använda mig av 

tematisering för att inte tappa den röda tråden i examensarbetet. I den här delen av 

uppsatsen kommer jag därför att lägga fokus på tre huvudområden: de intervjuade 

förskollärarnas syn på barns inflytande och på deras arbete med demokrati i förskolan 

samt vilken betydelse förskollärarna anser att dessa faktorer har för barnens lärande. 

Resultatredovisningen är uppdelad i tre delar. Först inleder jag med en kort 

sammanfattning som introduktion, sedan följer förskollärarnas citat och avslutningsvis 

ger jag en kommentar på citaten. I analysen kommer jag att använda mig av olika citat 

för att tydliggöra analysen men också för att det ska vara lätt att följa med i texten. 

6.1 Förskollärarnas syn på barns inflytande 

Intervjuerna visar att förskolelärarna Yvonne och Sandra anser att barns inflytande är 

svårt att hinna arbeta aktivt med samtidigt som barnens inflytande över sin tid på 

förskolan måste genomsyra den dagliga verksamheten. Förskolelärarna Maria och 

Kristina ser däremot barnens inflytande som något viktigt eftersom det är bra att utgå 

från barnens intressen när verksamheten organiseras. Samtliga citat visar de 

intervjuades syn på inflytande: 

Barns inflytande är något som måste anpassas utifrån barnets ålder eftersom barn som till 

exempel är två år inte kan veta vad de vill. Samtidigt upplever vi att barnen måste bli 

medvetna om vad inflytande är för något och kunna ta ansvar för sina handlingar men och 

lära sig att utveckla sin ansvarskänsla. I arbetet med inflytande är det inte lätt att genomföra 

olika aktiviteter när 19 barn har olika önskningar. Om man jämför med hur mycket 

inflytande barnen har i skolan får barnen mer inflytande i förskolan (Yvonne). 

Barns inflytande är svårt att arbeta med särskilt när man arbetar i en stor barngrupp där 42 

barn ska styra och bestämma, men det gäller att ge alla en chans att synas och att uttrycka 

sig vilket inte alltid är så lätt. Arbetet med barns inflytande handlar om att stödja och haka 

på i det som barnen är intresserade av och utveckla deras intresse så att det hålls levande. 

Arbetet med inflytande handlar om att vara snabb och återkoppla barnens åsikter, så att de 

ska känna att deras röster har betydelse, för om man inte gör det kan barnen känna att ingen 

lyssnar på dem. Det är särskilt viktigt med barns inflytande när barnen är små eftersom man 

måste vara där barnen är. I arbetet med barns inflytande är det viktigt för pedagogen att visa 
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att det finns gränser eftersom vissa saker inte fungerar att göra när barnen får ha inflytande 

(Sandra). 

Barns inflytande är viktigt eftersom man utgår från barnens intresse när man planerar vad 

barnen ska arbeta med. Genom inflytande kan barnen öka sitt självförtroende och sin 

självkänsla. Inflytande handlar om att få barnen att vara delaktiga i det man gör men också 

att visa att de är viktiga och att deras inflytande har betydelse, särskilt för hur vi utför eller 

planerar saker i förskolan. Om man jämför med förr är det otroligt hur mycket inflytande 

barn får ha nu (Maria).  

Inflytande är något bra och viktig eftersom att barnets intresse spelar roll. I arbetet med 

inflytande lär sig barnen att vara självständiga men också att visa hänsyn till varandra. Genom 

att ge barn inflytande visar man som pedagog respekt för barnen (Kristina). 

Som man kan se från citaten ovan, finns det skillnader på hur förskollärarna ser på barns 

inflytande. Två av de intervjuade förskolelärarna tycker det är svårt att arbeta med barns 

inflytande. Tre av de intervjuade förskolelärarna tycker det är det viktigt att ge alla barn 

chans att uttrycka sig så att de blir sedda och bekräftade.  

Enligt Dewey har inflytande betydelse i barnets liv eftersom barnen på det sättet lär sig 

att ta ansvar för det som händer i deras omgivning (1999). Arnér och Tellgren menar att 

inflytande handlar om att faktiskt få möjlighet att påverka sin situation. Delaktighet 

handlar där emot om att låta barn framföra sina röster ur redan bestämda aktiviteter från 

vuxnas sida (2006:15).  

Intervjusvaren visar att förskolepedagogerna delvis har olika uppfattningar om barnens 

inflytande i förskolan. FN:s barnkonvention anger att förskolan bör ge barn möjlighet 

att yttra sig, kunna påverka och ha inflytande över sin situation utifrån sin åldersmognad 

(Lärarförbundet 2011:300–301) men inte i vilken utsträckning det ska ske. Tre av de 

intervjuade förskolelärarna ansåg att arbetet med inflytande är svårt, bland annat för att 

det måste anpassas utifrån barnets ålder eller från barngruppernas storlek i förskolan. Ett 

tydligt exempel på det är när förskolläraren Yvonne menar att barnens inflytande är 

något som måste anpassas utifrån barnens ålder eftersom barn som till exempel är två år 

inte kan veta vad de vill medan Förskolläraren Sandra poängterade däremot i Deweys 

anda att det är särskilt viktigt att de mindre barnen har inflytande över sina aktiviteter 

eftersom det är så man kan se hur långt de kommit i sin utveckling. 

Förskolläraren Sandra menade också att det är svårt att låta 42 barn styra och bestämma. 

Vilken betydelse man tillmäter barnens inflytande kan också bottna i vilket 
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förhållningssätt man har till barnen. Arnér och Tellgren (2006) pekar på betydelsen utav 

att inta ett barns perspektiv eftersom detta påverkar hur mycket inflytande man ger 

barnen. Arnér menar att inflytande handlar om att ge barn möjlighet att få reellt 

inflytande över sin situation och kunna påverka sin existens (a.a. s, 15, Arnér 2009). 

Inflytande handlar, för de flesta av de intervjuade förskolelärarna, bland annat om att 

stödja barnen till att använda sina intressen i aktiviteterna på förskolan och utöka sitt 

självförtroende och sin självkänsla när de upplever att deras röster blir hörda. Lpfö 98, 

rev 2010 pekar, på betydelsen av att pedagoger är lyhörda för barnens önskningar (a.a. 

s, 27) och att de kan vara med och forma både verksamheten och sitt eget lärande (a.a. s, 

29). 

Utifrån förskolelärarna svar kan man tolka det som om att inom det pedagogiska 

verksamhet, ska utformas utifrån barnets egna val och intresse. Denna tankesätt som de 

intervjuade förskolepedagogerna framhåller ger den uppfattning om att de är medvetna 

om det som läroplanen framhåller, om att verksamheten ska anpassas utifrån barnets 

intresse. Förskolepersonal utgår från barnets intresse som de intervjuade förskolelärarna 

gör är att utgå från det de anser vara barnets bästa. När man som pedagog utgår från det 

som är Barnens bästa skulle man, kunna säga är att utgå från barnets perspektiv (Arnér 

och Tellgren2006:40). Ett par av förskolelärarna påpekar också hur mycket mer 

inflytande barnen har nu i förskolan jämfört med tidigare. Sandras och Marias 

resonemang kring barns intresse påminner starkt om Deweys teori om att det är utifrån 

observationer av barnens intresse man kan se tecken på barnens växande förmåga, hur 

långt de har kommit i sin utveckling och vilka talanger de har (Dewey 2004:54).  

Samtidigt som samtliga förskollärarna poängterar betydelsen av barns inflytande så 

kommer olika begränsningar i form av nekande till aktiviteter eller styrning till att göra 

andra aktiviteter in utifrån ett vuxet perspektiv. Ett exempel på detta när Yvonne 

påpekar att man inte kan planera verksamheten efter 19 barns viljor. Om barnen får 

bestämma, är det viktigt att sätta gränser för barnen och det är förskollärarna som ytterst 

har ansvar för planering och styrning av barnens aktiviteter, så att dem gör olika 

aktiviteter och inte fastnar i vissa, menade Yvonne. Denna syn ger den uppfattning om 

att Förskolelärarna tillåter barnen att ha viss begränsad påverkan på verksamheten.  

Yvonne jämför med sitt tidigare arbete i grundskolan och konstaterar att även om 

barnens inflytande är mer synligt i skolan genom klassråd, elevråd etc. så är det nästan 
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större i förskolan. Denna syn påverkar henne i hennes arbete med barnen i förskolan och 

hon tycker att barnens inflytande ibland gått till överdrift, då hon betonar vikten av att 

det är de vuxna som hjälper barnen med strukturen och balansen i sina aktiviteter. För 

henne och för Kristina verkar inte barnens inflytande ha lika central betydelse för 

arbetet som det framstår i förskolans läroplan där det påpekas starkt att förskolan ska 

arbeta aktivt med barns inflytande. Som förskollärare, menar Qvarsell (2011), att man 

ska möta barnen med respekt i deras önskningar eftersom det demokratiska arbetet är 

särskilt viktigt i arbetet med barn i yngre åldrar. Samtidigt var alla intervjuade 

förskolelärarna eniga om betydelsen av att lyfta fram barnens åsikter för planeringen av 

förskolan. Synen att barnen ska ges inflytande som förskolans läroplan förespråkar blir 

mest fina ord om man jämför med dem intervjuade förskolelärarnas uppfattningar om 

hur mycket inflytande barn bör få i förskolan. Ett tydligt exempel på det är när Kristina 

utrycker att: 

”inflytande är något bra och viktigt eftersom barnets intresse spelar roll. I arbetet med 

barns inflytande lär sig barnen att vara självständiga men också att visa hänsyn till 

varandra”. Men samtidigt menar hon att ”inflytande är inte något som man kan arbeta 

hela tiden med eftersom barnen, till exempel, inte bara kan leka med bilar”.  

Att ha begränsad möjlighet till inflytande utifrån förskollärarnas förutbestämda 

aktiviteter visar att de intervjuade förskollärarna inte ger barnen möjlighet till inflytande 

utan till att bli delaktiga. Enligt Arnér & Tellgren (2006:15) innebär delaktighet att vara 

med i aktivitet till skillnad från inflytande då barnen är vid sidan om något och har 

möjlighet att påverka.  

Att påverka genom inflytande och delaktighet är en demokratisk rättighet, påpekas i 

förskolans värdegrund, detta resonemang kan ses när förskolläraren Maria menar att 

man måste låta barns delaktighet och inflytande få påverka i det man gör i förskolan. 

Hennes tanke kan sägas vara influerad av Deweys demokratiska värdering kring barns 

inflytande där han menar att praktiska åtgärder sker i samverkan med barn (a.a. 162) 

och genom att Maria då utgår från barnets intresse för att planera barnets aktiviteter låter 

hon barnen ta del av ett demokratiskt arbetssätt i förskolans verksamhet . Denna tanke 

poängteras också starkt av Beckman när han refererar till Dahl där han menar att 

grundtanken i att vara medlem i en demokrati är rätten till personligt självbestämmande 
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(Beckman 2003:77–78). Barnen prövar och lär sig sådant självbestämmande genom att 

ta initiativ och använda sig av sitt inflytande i olika situationer i förskolan.  

6.2 Att arbeta med demokrati  

Förskollärarna lyfte fram betydelsen av att barnen ska vara med och bestämma för att de 

ska lära sig att vara demokratiska. Genom olika sätt försöker de synliggöra betydelsen 

av demokrati på förskolan. Här nedan citeras deras arbete kring demokrati. 

Barnen får bestämma vad de vill arbeta med och alla bestämmer tillsammans, det ligger en 

demokratisk tanke i det. Med hjälp av en slags planering på måndagar får barnen ta del av 

den information som vi pedagoger vill föra fram, men där är målet att försöka få barnen att 

påverka mycket mer än vad de brukar göra, på måndagar reflekterar vi tillsammans med 

barnen om vad som kommer och de får utrycka sig om vi ska göra så eller på ett annat sätt 

(Yvonne). 

Med de äldsta har vi infört något som vi kallar för barnråd, som vi har alla torsdagar, där 

samlar vi alla 42 barn. Dels använder vi barnrådet som en pratstund för oss att föra ut 

information till barnen, om det är något nytt som ska införas och så vidare. Dels får barnen 

träna på att hålla i barnrådet själva. Vi har en väldigt aktiv barngrupp nu, de vill gärna 

prata, tycka och tänka. De tycker att det är roligt med den här kollektiva demokratin. Där 

har barnen möjlighet att föra fram om det är någonting de tycker ska förändras osv. Vi är 

också noga med att alla barn får prata till punkt och att alla tas på allvar samt att vi 

pedagoger är noga och följer upp det som har sagts så att det genomförs. De ska kännas 

meningsfullt att framföra sin åsikt (Sandra). 

Med hjälp av barnråden får barnen komma med förslag. Då tar man upp barnens olika 

frågor i hela gruppen. Vi har förklarat att vi gör så för att barnen att måste vara med och 

bestämma (Maria). 

Det är viktigt att man lyssnar till barnen och att de ges inflytande för att på det sättet få lära 

sig att rösta och att vara demokratiska (Kristina). 

Med demokrati menas att vara i en process där människor möts och kan interagera med 

varandra, där kan människors uppfattningar mötas och alla får utrymme för att framföra 

sina åsikter men även ta del av andras erfarenheter och åsikter och påverkas av dem 

samt ta ansvar för varandra (Karlsson 2009:57). Dewey menar att demokrati är en vision 

för samhällsutveckling. Det vill säga att demokrati handlar om att vara öppen för andra 

individers idéer (Dewey 2004:17). Att ta hänsyn till varandras likheter och olikheter är 

också något som läroplanen påpekar att förskolan ska hjälpa barnen att göra samt att 

barnen ska vara med i olika beslutsfattande sammanhang (Skolverket 2011:12). Genom 
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olika demokratiska metoder eller former låter förskollärarna barnen ta del av demokrati 

i förskolan, ett sätt att vara demokratisk är det som Kristina ger barnen, att låta barnen 

rösta om vilka olika aktiviteter som gruppen ska genomföra och majoriteten får 

bestämma. Att ta tillvara gruppens önskningar genom att låta barnen rösta ger en bild av 

att Kristina är medveten om att barnens åsikter har betydelse i barnen vardag. Barn på 

förskola ska, med stöd från förskolepedagogerna, få lära sig att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för sina handlingar och förstå andras perspektiv (Skolverket 2011:28). Liknande 

tankesätt kan man finna i Sandras sätt att arbeta med barnråd. Hon menar att barnen 

med hjälp av barnråd lär sig att handskas med den kollektiva demokratin där alla får 

framföra sina åsikter och allas röster respekteras. Sandra menar att barnen i barnrådet 

har möjlighet att föra fram om det är någonting de tycker ska förändra, där är hon också 

noga med att alla barn får prata till punkt och att alla tas på allvar. Hon menar att 

pedagoger är noga och följer upp det som har sagts och beslutats under barnrådet så att 

det genomförs. Det för att barnen ska känna att deras röster tas på allvar.  Att få mötas 

med respekt framhåller Qvarsell som en del av det demokratiska arbetet i förskolan (a.a. 

s.73). Att använda sig av barnråd så som Sandra gör, för att föra ut information eller 

förändra något, ger en uppfattning om att Sandra är medveten om att barnets röster har 

betydelse. Detta tankesätt är likartat det som Dewey har, där han menar att demokrati är 

en levnadsätt för människor(Dewey 2004:17).  

Larsson lyfter också fram betydelsen av att ge individen rätt till självbestämmande och 

möjlighet att ta egna initiativ. Barnen ska med hjälp av demokrati garanteras ta del av 

beslutsfattandet (Larsson 2003:158–159). Två av de intervjuade förskolelärarna är 

medvetna om att barnen behöver ta del av demokrati i förskolan, vilket de gör, antingen 

genom användning av barnråd eller genom planering för att låta barn påverka genom att 

få inflytande på saker och ting som ska förändras eller de ska göra tillsammans. 

Förskolläraren Kristina arbetar däremot med demokrati genom att låta barnen rösta om 

de redan förutbestämda aktiviteter som de ska genomföra tillsammans i gruppen. 

Kristinas sätt att arbeta med demokrati med klart definierade alternativ för barnen att 

välja mellan kan ge en uppfattning av att barnens röster inte har så stor betydelse i 

hennes arbete. Kristina menar dock att det är viktigt att barnen röstar för att barnen ska 

lära sig att vara demokratiska. Qvarsell menar att det är viktigt att man lyssnar till och 

visar barnen respekt eftersom det är grunden för det demokratiska uppdraget i förskolan 

(2011:73). Man kan uppfatta Kristinas uttalanden som att hon inte är medveten om eller 
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inte har reflekterat över att Lpfö 98 rev 2010 lyfter fram betydelsen av att pedagoger på 

förskolan genom sin förhållningsätt ska influera barnen till att få förståelse för hur ett 

demokratiskt samhälle ser ut (Skolverket 2011:4-5). Kristina berättade att hon inte 

brukade fråga barnen om det totala utbudet av planerade aktiviteter bl.a. med 

motiveringen att barnen ändå gör så som de vuxna bestämmer.  

6.4 Barns intresse och lärandet 

Samtliga förskollärarna nämner under intervjun att barnets intresse har betydelse för hur 

verksamheten utformas men också för vilka pedagogiska aktiviteter som ska göras. 

Genom att låta barnen påverka och komma med sina idéer ger Förskollärarna barnen 

möjlighet till att komma med förslag. Barnets intresse är avgörande för det de kommer 

att lära sig. Här nedan visas genom citat deras tanke kring barns inflytande och intresse 

och dess betydelse för lärandet.  

Inflytande har betydelse för barns lärande, särskilt om man utgår ifrån det som barnen är 

intresserade av. Barns inflytande påverkar lärandet, eftersom barns inflytande styr hur 

pedagogerna på avdelningen arbetar med barnen utifrån de olika teman som de vill arbeta 

med. Lärandet påverkas även när vi pedagoger inspirerar barnen till att arbeta med ett 

visst tema. Genom att utifrån temat ge förslag på nya aktiviteter kan vi vuxna bidra till att 

barnen utvecklar sitt eget lärande. Yvonne berättade till exempel om när man arbetade 

med insekter istället för träd och då utgick från det som barnen var intresserade av. 

Barnen fick då inflytande över och kunde aktivt påverka sitt eget lärande. Vi pedagoger 

anser att barnen till slut ska kunna förstå att det de gör och bestämmer uttrycker ett värde 

som påverkar hela deras lärande (Yvonne).  

Intresset som barnen har för olika aktiviteter påverkar de olika arbetsområden och teman 

som vi ska arbeta med dagligen. Gör man saker där barnen är och med det de är 

intresserade av, då får man med dem. Barnets intresse för en viss sak styr vad de själva och 

andra ska lära sig på avdelningen. Något som har betydelse för om barnen lär sig är att vi 

lyssnar till barnen och låter dem framföra sina åsikter. Om barnens förmåga att komma på 

saker uppmuntras och tas till vara lär sig barnen att man kan ta för sig och att man kan få 

igenom sina åsikter och man lär sig mer om själva ämnet om man känner att man 

uppmuntras (Sandra).  

Barngruppen och deras intresse styr, särskilt när vi ska välja olika teman som vi ska arbeta 

med. Barns inflytande har betydelse eftersom barnens förmågor prövas och de får växa som 

personer. Särskilt när man kan lära sin kompis någonting som man själv har förstått är det 

också en form av lärande (Maria).  
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Inflytande har stor betydelse i det som barnen lär sig, eftersom man gör olika aktiviteter 

med intresse och man har roligt när man lär sig. Det man lärt sig fastnar bättre eftersom 

man gör saker som man tycker om.  Det är viktigt att inte bromsa barnens lust till att vilja 

lära sig något och det är viktigt att lyssna till det de är intresserade av eftersom barnen lär 

sig med glädje. Det är helt barnens intresse som styr inriktningen på vad barnen ska lära sig 

(Kristina). 

Lpfö, rev 2010, pekar på betydelsen utav att utgå från barnens åsikter och tankar för att 

utforma den lärande verksamheten. Samtidigt som det är förskolelärarnas ansvar att ge 

barnen verktyg för att utveckla sitt eget lärande och uppmuntra barnen till att använda 

sina förmågor för att barnen ska kunna lära sig nya saker (Skolverket 2011:27- 29). 

Dewey menar att lärande är något som hjälper barnen att utvecklas som individer och 

det blir mer givande om lärandet knyts samman med barnens tidigare erfarenheter 

(Dewey 1999:118,143,197). 

Alla intervjuade förskollärare är eniga om att lärandet påverkas av barnens inflytande, 

det som styr förskollärarna i deras arbete är barnens intresse.  Sandra framhäver i 

intervjun betydelsen av att utgå från barnets intresse eftersom deras intressen styr vad 

barnen själva ska lära sig men även vad andra i barngruppen ska lära sig. Ett tydligt 

exempel på en sådan situation var när Sandra skulle hålla samling, hon hade en tydlig 

tanke med vad hon ville göra, men eftersom hon inte fick med sig barnen ändrade hon 

aktivitet. Barnen hade gjort någonting innan som hon avbröt när hon skulle starta upp 

den här samlingen. Genom att Sandra ändrade sin planering fick hon med sig barnen. 

Barnen fick räkna istället och alla blev engagerade. Denna tanke kan delvis sägas vara 

influerad av Dewey eftersom han anser att individer som delar samma intresse kan 

utvidga sina referensramar (Dewey 1999:126–127). Barnen i exemplet med Sandra var 

inte intresserade av det hon först tog upp på samlingen men blev intresserade av att 

räkna när hon ändrade aktivitet för att få barnen intresserade.  Att utvidga sin 

referensram i lärande kan leda barnen till att upptäcka nya arbetsområden, vilket också 

är något som läroplanen påpekar som viktigt i barnets lärande. 

LPfö 98 rev 2010 påpekar den stora betydelsen utav att utgå från barnens intressen för 

att barnen ska utveckla sitt lärande och sina erfarenheter (Skolverket 2011:27–29). Ett 

tydligt exempel på hur man kan låta barnens intressen styra deras lärande är när 

förskolläraren Yvonne ändrade sin planerade aktivitet för att arbeta med insekter istället 

för att arbeta med trädet som det enligt hennes planering var tänkt att bli. Att ändra en 
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aktivitet på grund av barnens intressen är en viktig förutsättning för att utveckla barns 

lärande. Görs det dessutom genom att koppla samman med barnens tidigare 

erfarenheter, så som Dewey föreslår, blir deras lärande till en helhet, inte bara för att de 

på det sättet kan tillskansa sig kunskaper utan också för deras fortsatta utveckling. Att 

påverkas av barnets inflytande, och utgå från barnets intresse är något som kan kopplas 

samman med Arnérs resonemang där hon menar att medvetet arbete med barns 

inflytande påverkar barns lärande. Hon anser att barnens meningsskapande gynnas av 

att pedagogen är tillåtande, viket gör att barnen också kan prestera på ett bättre sätt 

(Arnér 2006:100–102). 

Att göra något som man är intresserad av är en viktig aspekt som påpekas i läroplanen 

och som Arnér också lyfter fram i sin studie.  Hon menar att medvetenheten och 

betydelsen av att ta tillvara barnets intresse gör att barnen kan samarbeta och prestera 

bättre (Arnér 2006:100–102). Denna tanke lyfter även Dewey fram när han menar att 

människor som delar en intressegemenskap kan inse att deras tanke har betydelse även 

när barnen ska socialiseras med varandra (Dewey 1999: 126-127). Att socialiseras med 

varandra men även lära av och till varandra är viktigt eftersom barnens förmågor då 

prövas och barnen får växa som personer, menar Maria. Lärande blir då en helhet 

eftersom barnen uppmuntras och deras röster i det som de vill lära sig tas på allvar. 

Betydelsen av att lyssna på barnen är mycket viktig menar de intervjuade förskollärarna. 

Om förskolelärarna intar ett barns perspektiv kan förskolelärarna fokusera mer på 

barnen. Arnér och Tellgren menar att kommunikationen mellan vuxna och barn är viktig 

för att kunna ta tillvara barnens tankar (2006:40).  Det tankesätt som Arnér och Tellgren 

propagerar för blir tydligt när man ska lyssna till och låta sig inspireras av barns 

inflytande i arbetet på förskolan, vilket också innefattar att lyssna på barnens 

önskningar. Förskollärarnas poängterande av betydelsen att lyssna på barnen ger en bild 

av att de är goda pedagoger/ förskollärare eftersom de därigenom ger barnen möjlighet 

att bli sedda och hörda, det vill säga, att de kan utöva sitt inflytande. Majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna sa sig arbeta för att ge barnen möjlighet att påverka sitt eget 

lärande.  

Flera förskollärare lyfter fram att inflytande har betydelse när man ska planera och 

arbeta med olika teman. Man kan tolka det som att Kristina också är inne på samma 

linje när hon framhåller att det är viktigt att lyssna till barnen så att deras lust och vilja 
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att lära sig något inte bromsas. Om man bejakar barnens inflytande hjälper man dem att 

lyfta fram sitt eget lärande i förskolan. Denna tanke poängteras också av Arnér (2006: 

92-93), som menar att man bör framhäva barnen och deras förmågor. Selander & 

Rostvall (2008) lägger också vikt vid att lärandet kan formas och omformas i olika 

situationer vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Två av fyra förskollärare lyfte 

fram betydelsen av att planera aktiviteterna utifrån barnens önskningar för att förstärka 

barnens lärande. Sandra menade att barnen inte bara lär sig nya saker genom att de får 

inflytande utan de lär sig också att de kan tas på allvar och att deras röster har betydelse. 

Det får barnen att känna att de är någon, menade Sandra.   

När det gäller lärande anser Dewey att det sker i fem faser, där barnen bör erbjudas 

olika erfarenheter genom lärandet som är kopplat till tidigare erfarenheter (Ericsson 

2004) eftersom dessa hjälper barnen att genom det de redan skapat få motivation till det 

nya som barnen kommer att lära sig. Enligt Dewey måste lärandet vara kopplat till det 

som är realistiskt utifrån barnens redan kända referensram eftersom lärandet då 

stimulerar barnen. För att barnen ska ha möjlighet till att hantera olika situationer är det 

viktigt enligt Dewey att barnen tillägnar sig ny kunskap, men också att de genom sitt 

lärande får testa och komma på olika lösningar självständigt och på det sättet får nya 

idéer och upptäcka nytt lärande och dess betydelse (Ericsson 2004:147). Genom att då 

få ändra en aktvitet så som de flesta intervjuade förskolelärarna gör och att dessutom 

låta sig påverkas av barns inflytande, visar på att förskolelärarna är medvetna om att 

barns inflytande har betydelse för hur och vad förskolebarnen kommer att lära sig, detta 

påpekas av till exempel Sandra där hon menar att barns intresse styr vad de kommer att 

lära sig på avdelningen. Hon framför också att om man utgår från barnens åsikter 

genom att låta dem framföra sina röster och önskningar får man med dem. Maria menar 

att barns inflytande hjälper barnen växa som personer för om barnen lär sig med intresse 

lär de sig det de vill lära sig på ett annat sätt. När de dessutom lär en kompis det de har 

lärt sig visar barnen att de har förstått och det är också en form av lärande. Selander & 

Rostvall (2008:14–15) påpekar också betydelsen utav att lära sig i en social relation, 

detta lärande sker på ett medvetet eller omedvetet sätt.  Det här sättet att arbeta 

framhålls också som något eftersträvansvärt i läroplanen för förskolan, Lpfö 98,rev 

2010, vilket, som jag uppfattar det, visar på att det finns en medvetenhet om att barnens 

inflytande påverkar barnens förutsättningar för att utveckla sitt eget lärande samt ge 

uttryck för sina egna uppfattningar.  
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7 Slutsatser och Slutdiskussion   

Syftet med det här examensarbetet har varit att beskriva och analysera fyra 

förskollärares syn på barns inflytande och arbetet med demokrati i förskolan. 

Jag ska nu gå närmare in på förskollärarnas resonemang kring var och en av de tre 

frågeställningar jag använt mig av i uppsatsen. 

1. Hur ser de fyra intervjuade förskollärarna på barns inflytande i förskolan? 

Alla fyra intervjuade förskollärare menade att barns inflytande är viktigt i förskolan men 

de har olika uppfattningar om vad detta innebar. För Yvonne handlade barns inflytande 

om att ge barn möjlighet att utveckla sin ansvarskänsla. För Sandra betydde inflytande 

om att lyssna till barnens åsikter för att barnen ska känna att deras röster har betydelse.  

För Maria handlade inflytande om att få barnen att vara delaktiga i det de gör när de 

utför eller planerar aktiviteter i förskolan och för Kristina handlade inflytande om att 

lära barnen att vara självständiga men också att visa hänsyn till varandra. Det här visar 

tydligt att det finns olika uppfattningar mellan de intervjuade förskollärare om hur de 

ser på barns inflytande i förskolan. Utifrån Arnér (2009:15) handlar inflytande om att ge 

barn möjlighet och rätt till att få reellt inflytande och kunna påverka sin existens. Detta 

påpekas även i FN:s barnkonvention där inflytande handlar om att ge barn möjlighet att 

yttra sig och kunna påverka och ha inflytande över sin situation utifrån sin 

åldersmognad (Lärarförbundet 2011:300–301).  

För majoriteten av de intervjuade förskollärarna handlade barns inflytande om att stödja 

barnen i att använda sig av sina intressen i aktiviteterna på förskolan. Det här är också 

något som Dewey (1999: 126-127) framhåller, när han menar att barn som delar samma 

intressen tillsammans kan upptäcka nya arbetsområden.  

Två av de intervjuade förskollärarna, såg arbetet med barns inflytande som 

svårgenomförbart när man arbetar med stora barngrupper.  Det blir svårt, eftersom alla 

barn då inte kan få möjlighet att komma till tals och det lätt blir så att några röststarka 

barn tar över och styr och bestämmer för hela gruppen hur och på vilka sätt aktiviteterna 

på förskolan ska genomföras. 
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Två av de fyra intervjuade förskolelärarna påpekade även att barn har mer inflytande nu 

jämfört med tidigare. Yvonne, som jämförde med sitt tidigare arbete i grundskolan, 

menade att barnens inflytande i förskolan nästan är större än barnens inflytande senare i 

grundskolan och Kristina var inne på samma linje. Denna uppfattning verkade påverka 

de två förskollärarna syn på barnens inflytande. De verkade inte benägna att tillmäta 

barnens inflytande så central betydelse för verksamheten på förskolan som det ska ha 

enligt läroplanen. Förskolläraren Yvonne ser barnens inflytande som viktigt men 

framhöll att det måste finnas gränser för det eftersom att barn behöver struktur i sitt 

utövande av inflytande. Dessutom går det inte att planera verksamheten efter nitton 

barns olika viljor menade hon.  Förskolläraren Maria poängterade att inflytande utökar 

barnens självförtroende och självkänsla när barnen upplever att deras röster blir hörda.  

Utifrån förskollärarnas syn på barns inflytande kommer jag i studien fram till att 

förskollärarna är medvetna om det som läroplanen framhåller när det gäller barns 

inflytande. Men vi kan även se under resultat och att två av de fyra intervjuade 

förskollärarna arbetar mer med delaktighet än med barnens inflytande. Enligt Arnér & 

Tellgren (2006:15) innebär delaktighet att vara med i aktivitet till skillnad från 

inflytande då barnen är vid sidan av något och har möjlighet att påverka. I arbetet med 

barns inflytande leder förskolelärarna Yvonne och Kristina barnen till att göra andra 

saker på ett implicit sätt i sitt arbete med barn, Yvonne eftersom hon tycker att man 

måste inspirera barnen för att det finns andra saker att lära sig och förskolläraren 

Kristina eftersom hon tycker att barnen måste få lära sig att testa nya saker om de ska 

lära sig något under sin förskoletid. Det blir snarare en fråga om att barnen får vara 

delaktiga, när förskolelärarna ger barn möjlighet till inflytande eftersom de bestämmer 

över vilka saker som barnen får bestämma över. I arbetet med barns inflytande blir det 

synligt att förskolelärarna bestämmer och leder barnen till att göra andra saker, utifrån 

ett vuxet perspektiv, och genom att låta barnen vara delaktiga, underordnar de barnen 

implicit, eftersom de tror sig veta vad som är bäst för barnen.  

2. Hur menar de intervjuade förskollärarna att de arbetar med demokrati på 

förskolan? 

Samtliga intervjuade förskollärare var medvetna om att barnens röster har betydelse och 

därför låter de barnen rösta om de till exempel ska utföra en viss aktivitet, vilket är 

deras sätt att påbörja deras demokratiska arbete. I den reviderade förskolans läroplan 
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står det att barnen ska ta del av olika former av samarbete och beslutfattande 

(Skolverket 2011:12). 

Två av de fyra intervjuade förskollärarna (Sandra och Maria) menade att arbetet med 

barnråd är ett sätt att få barnen att ta del av demokratin eftersom barnen där får ta del av 

information och har möjlighet att föra fram om det är något som de vill förändra. I 

barnrådet tas barnens röster på allvar. Det är viktigt att följa upp det som sägs och 

bestäms under barnrådet för att bekräfta barnens önskningar eller intresse, menade 

förskollärarna. Detta tankesätt sammanträffar med det som Arnér tar upp, att barnen 

måste förstå att deras röster har betydelse för utvecklingen av sin tillvaro (2009:14–29). 

Förskolläraren Yvonne arbetade med demokrati genom att låta barnen vara med i en 

gemensam planering på måndagar, där barnen får bestämma tillsammans vad de ska 

arbeta med under veckan. Barnen får där möjlighet att uttrycka sig och komma till tals 

och ha möjlighet att påverka mer än vad de brukar få göra annars. Yvonnes tankesätt 

överstämmer med det som Qvarsell beskriver om vad det innebär att arbeta med 

demokrati i förskolan, när hon betonar att demokrati handlar om att barnen ska mötas 

med respekt och att de får möjlighet att uttrycka sig (2011: 73).  

För förskolläraren Kristina innebar arbetet med demokrati i förskolan att barnen är med 

om att rösta om de redan planerade aktiviteter som gruppen ska genomföra och där är 

det majoriteten av barnen som får bestämma. För henne handlade demokratibegreppet 

endast om att låta barnen rösta om de redan bestämda aktiviteterna utifrån 

förskollärarnas syn. På ett sätt kan man säga att Kristinas tankesätt sammanfaller med 

det som Larsson beskriver om vad demokrati innebär. Han menar att genom användning 

av demokrati garanteras inflytande över beslutsfattande där det är majoriteten som 

bestämmer. För honom har demokrati har som funktion att ge individer möjlighet att 

påverka (Larsson 2003:158–159). Däremot betonar Dewey att vara demokratisk handlar 

inte i första hand om att individer har rätt att göra vad de vill utifrån sitt eget tycke utan 

det handlar om att vara öppen för och inte kränka andra individers idéer (Dewey 2004: 

157). på ett annat sätt kan man säga att Kristinas tankesätt sammanfaller med det som 

Qvarsell beskriver i tidigare forskning nämligen att i arbetet i förskolan oftast handlar 

om kontroll (2011:73), där vuxna kan till exempel som Kristina gör styra och bestämma 

innehållet av verksamheten för att få tid att göra eget arbete.  

  



31 
 

3. Vilken betydelse har barnens inflytande och förskollärarnas arbete med 

demokrati i förskolan för barnens lärande enligt de intervjuade förskollärarna? 

 

De intervjuade förskollärarna i min studie har olika uppfattningar om inflytandets 

betydelse för barnens lärande.  Samtliga av förskollärarna är medvetna om att inflytande 

är viktigt för att ta till vara barnens intressen.  Samtidigt påpekade de att barnens 

intresse påverkar uppläggningen av de pedagogiska aktiviteterna som barnen ska göra. 

De intervjuade förskollärarna är eniga om att barnens inflytande påverkar barnens 

lärande eftersom i arbetet med barnens inflytande är det barnens intressen som styr. 

Förskolläraren Yvonne menade att arbetet med barns inflytande och demokrati har 

betydelse för barns lärande eftersom att arbeta utifrån barns intresse gör att barnen lär 

sig med glädje och nyfikenhet. Samtidigt betonade hon att barns inflytande också kan 

påverka deras lärande på ett mer direkt sätt eftersom det ibland leder till att man byter 

en aktivitet med en viss typ av lärande mot en aktivitet med en annan typ av lärande. 

Yvonnes arbetssätt kan sägas återspegla och bekräfta det som Dewey ansåg om intresse, 

nämligen att barns intresse är tecken på växande förmåga i det som de har anlag för och 

genom att se vad barnen är intresserade av kan man som vuxen se hur långt barnen har 

kommit i sin utveckling och vilka talanger de har (Dewey 2004:54). 

Förskollärarna Maria och Sandra menade att barnens intressen styr vad de kommer att 

lära sig som individer men också vad hela barngruppen kommer att lära sig. De menade 

att genom att följa barnens intressen lär sig hela gruppen att upptäcka nya 

arbetsområden, vilket väl överensstämmer med det som läroplanen tar upp om att ta 

tillvara barnens intresse för att barnen ska kunna erövra nya erfarenheter och kunskaper 

genom sitt lärande (Skolverket 2011:27- 29). 

Samtliga förskollärare påpekade betydelsen utav att arbeta med barns intressen men 

inga av dem hade som utgångspunkt barnets förkunskaper och dess betydelse för barns 

inflytande och lärande. I denna aspekt ansåg Dewey tidigare erfarenheter vara 

avgörande för barns lärande.  Han menade att barnens tidigare erfarenheter hjälper 

barnen att skapa motivation för det nya som barnen kommer att lära sig. Enligt Dewey 

handlar lärande om att barnen får testa nya kunskaper och lösningar som stimulerar och 

utvecklar deras eget lärande individuellt och i ett socialt samspel (Ericsson 2004:147). 

Förskolläraren Maria beskrev detta så att genom barns inflytande kan barnets förmågor 
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prövas och barnen får växa som personer, särskilt när barnet får lära någon annan det 

han/hon har lärt sig då det är också en form av lärande och egen utveckling.  

Avslutningsvis visar min studie att de intervjuade förskollärarna uppfattade barns 

inflytande och att fostra barn till demokrati på delvis olika sätt. Majoriteten av 

förskollärarna arbetade mer med delaktighet än med barns inflytande. Enligt Arnér & 

Tellgren (2006:15) innebär delaktighet att vara med i en aktivitet till skillnad från 

inflytande då barnen är vid sidan om något och har möjlighet att påverka. Resultatet av 

intervjuerna och analysen av intervjuerna åskådliggör att hälften av de intervjuade 

förskollärarna fortfarande styr mycket i de aktiviteter som de gör tillsammans med 

barnen i förskolan. 

 Två av de fyra intervjuade förskollärarna såg barns inflytande som svårt att arbeta med 

utifrån befintliga resurser och stora barngrupper. Det här gör att alla barnen inte har 

möjlighet att komma till tals och att det kan finnas svårigheter när flera barn vill styra 

och bestämma hur och på vilka sätt aktiviteter ska göras på förskolan. Med en sådan 

situation kan jag säga att det är svårt att förverkliga det som står i läroplanen vad gäller 

barns inflytande nämligen att barnets åsikter och tankar bör speglas i den pedagogiska 

förskolans verksamhet (Lpfö, rev 2010).   

FN:s kommitté för barnens rättigheter menar att även om Sverige har kommit långt när 

det gäller barns rättigheter behöver man satsa mer i frågan om barns inflytande. Med 

hjälp av min studie har jag kommit fram till att även förskolan behöver satsa mer i 

frågan om barns inflytande och demokrati. Det kommer att hjälpa barnen att tidigt lära 

att de är en del av vårt samhälle och att de har rätt att påverka och att även om deras 

röster är små, gör deras röster tillvaron givande. I den här studien har det framgått hur 

barn uppskattar att vara med om kollektiv demokrati då medvetna pedagoger/ 

förskollärare gör att barnen blir bekräftade. 

Något som tydligt framgår i intervjuerna med förskollärarna är att deras syn på 

inflytande påverkas antingen av tidigare arbete i skolan eller av deras utbildning. Vi har 

tydligt kunnat se, utifrån deras uttalanden, att detta också påverkat hur förskollärarna ser 

på barn. De två förskollärare i min studie som var mest benägna att styra barnens 

aktiviteter på förskolan utifrån ett vuxenperspektiv hade grundskoleutbildning till 

skillnad från de andra två som utbildat sig till förskollärare på högskola. Att även 

tidigare arbete kan ha betydelse visar Yvonnes återkommande hänvisning till sitt arbete 
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i grundskolan och att barnens inflytande på förskolan var större än för barnen i skolan 

och därför tilltaget lite i överkant. FN:s barnkonvention innehåller skydd mot 

diskriminering utifrån ålder och stipulerar maktbegränsningar för att säkerställa 

inflytande. Läroplanens respekt för individen ger återklang åt barnkonventionen. Men 

denna studie visar att förskolan dock är präglad av rutiner som inte alltid ger utrymme 

för barnens medinflytande och medbestämmande.  

Att det finns gränser för barnens inflytande från de vuxnas sida framgår tydligt av mitt 

resultat. Där påpekas att vuxna i förskolan styr dagordningen på förskolan för att ha tid 

till eget arbete. Det som framkommer tydligt utifrån både Dewey och Foucault är att det 

finns ett ideal om att det är barnen som ska få bestämma över sitt eget lärande och sin 

egen tillvaro. Det förhållningssätt finns också representerat hos de intervjuade 

förskolelärarna när de ger barnen möjlighet att ta initiativ genom barnråd eller planering 

tillsammans med barnen för att i sådana situationer låta barnen utöva inflytande. 

I arbetet med barns inflytande är det enligt min studie viktigt att vuxna synliggör 

barnens önskningar genom att låta dem påverka sin egen situation genom reellt 

inflytande, och inte bara ge dem möjlighet till delaktighet. Jag vet av erfarenhet från 

min egen skolgång att en arbetsätt utan inflytande och delaktighet för barnen inte 

fungerar så bra eftersom barnen då inte lär sig med glädje och lärandet bara blir ytligt 

när man inte lär sig att reflektera över det som man håller på att lära sig. Men om man 

lär barnen, oavsett ålder, att deras röster har betydelse och att det de gör och vill 

upptäcka är viktigt, då har man kommit långt mot ett demokratiskt arbetssätt. Arbetet 

med barns inflytande och demokrati påverkar tydligt deras utveckling och lärande 

eftersom barn lär sig utifrån sina intressen, uppfattningar och tidigare erfarenheter. Att 

satsa på barns inflytande och fostra till demokrati skapar förutsättningar för att barnen 

från tidiga åldrar ska vara kompetenta, reflekterande och självständiga individer i ett 

samhälle som fortsatt vilar på demokratiska grunder. 
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7.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie skulle kunna göras genom en kvantitativ undersökning. Det skulle vara 

intressant att med hjälp av en enkätundersökning riktad till förskollärarna som är 

utbildade till att undervisa i grundskolan och som arbetar på förskolan idag, ta reda på 

mer om hur de förhåller sig till arbetet med barns inflytande. Det här skulle kunna ge en 

tydligare bild av om deras utbildning påverkar dem i deras arbete med barn i förskolan. 

Dessutom skulle det vara intressant att intervjua förskolechefer för att se hur 

förskollärarnas utbildning påverkar hur de sedan bemöter barnen. Det skulle också vara 

intressant att veta om de tänker på konsekvenserna av att ha en utbildning inriktad mot 

grundskolan, till exempel i arbetet med barns inflytande. 
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Bilaga 1 Brev till förskolelärarna                 

Lärarstudent på Södertörns högskola                                

Examensarbete HT 2012 

Hej! 

Jag är en student som läser tredje året på Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertorns högskola. Som avslutning på 

min utbildning ska jag under hösten 2012 skriva ett examensarbete om hur pedagogerna 

arbetar med barns inflytande på förskolan. För att utföra min studie har jag valt intervju 

som forskningsmetod. Av den anledningen behöver jag utföra intervjuer som ett sätt att 

samla in empiriska data och samla in relevant information ur förskolelärarnas syn kring 

barns inflytande i förskolans verksamhet. I detta sammanhang är jag väldig intresserad 

att intervjua fyra olika förskollärare från olika förskolor som arbetar med barn mellan 1-

3 år och 4-5 år.  Intervjun kommer att vara helt anonym och ingen kommer att kunna 

spåra vare sig förskola eller personal. Jag kommer att spela in intervjun på band, enbart 

för min egen skull och du kan när som helst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

Intervjun kommer endast att användas i forskningsändamål.  

Vid eventuella frågor kontakta  

Zaida Perez 

0737XXXXXX 

Zaida_perez@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

1. Berätta om dig själv! (utbildning, antal år i yrket)  

2. Kan du berätta om förskolan och hur många avdelningar som finns?  

3. Hur ser du på barn/ vilken syn har du på barn? 

4. Hur tänker du som pedagog kring barns inflytande i förskola? 

5. Hur anser du att du kan arbeta med barns inflyttande i verksamheten? 

6. (Vad är inflytande för dig?) 

7. Hur arbetar du som pedagog med begreppet inflytande i barngruppen? 

- Ge exempel på en sådan aktivitet. 

8. Hur tror du att barn förstår att de har inflytande? 

9. Vilken syn har du på barns inflytande? 

10. När får barnen vara med och påverka i verksamheten? 

11. Är det några speciella aktiviteter eller andra händelse på förskolan där 

barnen får vara med och påverka?  

- Beskriv en händelse där du gav barn, möjlighet till inflytande 

- Hur reflekterade du efterråd? 

12. När kan inte barnen påverka sin situation här i förskolan? 

13. Frågar ni barnen om vad de tycker om de planerade aktiviteter som 

barnen skall göra på förskolan? 

- När frågar ni? Hur lägger ni upp frågorna? 

- Ge exempel. 

- Frågar ni barnen eller låter ni de komma till er? 

14.  Vilken betydelse tror du att barns inflytande har på lärandet? 

- Förklara ge exempel.  

15. Är det något mer du vill tillägga?  

 


