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Abstract 

 

 

Title: Teachers perceptions of children's influence from a gender perspective –Girls` and 

boys` influence in preschool everyday from a gender perspective 

Authors: Berit Lansén, Melinda Szell 

Instructor: Åsa Larsson 

Spring term 2013 

 

The purpose of this examination was to make a qualitative study focusing on children's 

influence from a gender perspective. The study is based on interviews. We wanted to 

investigate teachers' perception of children's influence in the preschool. 

 

Earlier research on children´s influence and gender has also helped us in the conclusion of this 

examination. 

The survey consists of ten interviews with teachers of varied work experience in the 

preschool. We also chose to interview teachers in other positions, since this is often the case in 

preschools today. From the result we can see that there are different levels of skill and 

awareness regarding the topic of children's influence from a gender perspective. Our 

researches shown that preschools are at different stages in their work on children's interests 

and that it is not always certain that girls and boys have the same amount of influence during 

their days at preschool. We concluded that those who claimed to work consciously with 

equality were more familiar with the subject, and that they had many thoughts about it. 

Another aspect that proved to be important was the impact of the learning environment to the 

children´s opportunity to affect their everyday lives.  

 

In conclusion, all the teachers said that children's influence is an important part of children's 

daily life at preschool as it is also a way to teach children democracy, consideration and 

respect for their environment. 

 

Keywords: influence, gender perspective, equality, preschool 
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Sammanfattning 

 

 

Syftet med detta examensarbete var att göra en kvalitativ undersökning med inriktning på 

barns inflytande ur ett genusperspektiv. Studien har intervjuer som grund. Vi ville undersöka 

pedagogernas uppfattning kring barns inflytande på förskolan.  

 

Till vår hjälp har vi läst i första hand tidigare forskning kring barns inflytande och genus, 

detta har hjälpt oss att komma fram till en slutsats.  

Undersökningen består av tio intervjuer med pedagoger med olika lång arbetslivserfarenhet på 

förskola. Vi valde även att intervjua pedagoger med olika befattningar för att det är ofta så 

förskolorna ser ut idag. Ur resultatet kommer det fram att det finns olika kompetens och 

medvetenhet kring ämnet barns inflytande ur ett genusperspektiv. Vår undersökning visar att 

förskolorna har kommit olika långt i sitt arbete kring barns inflytande och att det inte alltid är 

självklart att flickor och pojkar har lika mycket inflytande under sina dagar på förskolan. Vi 

kom fram till att de som sa sig arbeta medvetet med jämställdhet var mer insatta i ämnet samt 

att de hade funderat mycket kring det. En annan aspekt som visade sig vara viktigt var den 

lärande miljön barnen vistades i för att kunna påverka sin vardag.  

 

Avslutningsvis har alla pedagogerna åsikten om att barns inflytande är en viktig del i barnens 

vardag på förskolan då det också är ett sätt att lära barnen demokrati, ta hänsyn och lära sig 

respektera sin omgivning.  

 

Nyckelord: Inflytande, genusperspektiv, jämställdhet, förskola 
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1 Inledning 

 

 

Flera gånger ställde vi oss frågan under utbildningens gång, hur förhåller vi pedagoger oss i 

vårt arbete med barnen? Är traditionella könsmönster när det gäller flickor och pojkar så djupt 

rotade i vårt tänkande så att vi ser dem som naturgivet? Är det så att vi fortfarande tänker att 

det finns speciella kvinnliga och manliga attribut, som de traditionella könsrollerna innebär?  

 

Låter vi vuxna barnen vara medbestämmande i förskolans vardag? Vågar vi släppa makten 

och bjuda in barnen när vi ska ta beslut? Ofta kan man höra att pojkarna tar så stor plats och 

kräver så mycket, medan flickorna är ansvarsfulla och tystlåtna. Nyfikenheten växte för varje 

dag och vi insåg att trots vi har styrdokument att följa så är barns inflytande i verksamheten 

något som tydligen är svårt att efterleva i praktiken.  

 

I läroplanen betonas vikten av barns inflytande och delaktighet. Delaktighet som värde stödjer 

sig på etiska ställningstaganden som ger barn rätt att utrycka sin mening i olika sammanhang. 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s.71). 

Skolverket gav ut ett stödmaterial med värdegrundsarbete och förhållningssätt efter att flera 

undersökningar visar att det finns brister i många förskolors och skolors arbete med 

värdegrunden. Syftet med boken är att ge stöd för alla som arbetar i skolor och förskolor och 

utgår från barnkonventionen.  

 

Allas lika värde ska vara en ledande princip i både organisation, val av innehåll och arbetssätt. 

Allas lika värde ska också gestaltas av alla som arbetar i förskolan och skolan och detta får 

konsekvenser för hur lärandet organiseras på verksamhetsnivå (Skolverket 2011, s.16). 

 

I barnkonventionens står det att:  

 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen Artikel 12, s.38). 

 

Trots att det har gått så många år med att arbeta utifrån förskolans styrdokument är det 

fortfarande brister i förskolorna hur läroplanen följs och tillämpas enligt tidigare forskning där 
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både Westlund och Pramling, Sheridan och Johansson har kommit fram till detta (Westlund 

2011) (Pramling, Sheridan, Johansson 2009). Även våra egna erfarenheter visar på det. 
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2 Syfte 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger uppfattar flickors respektive pojkars 

möjligheter till inflytande i förskolans vardag. Vidare undersöks hur pedagogerna tolkar 

begreppet barns inflytande samt vilket förhållningssätt pedagogerna uppfattar att de har till 

barns inflytande på förskolan.  

 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

Hur tolkar pedagogerna innebörden av barns inflytande? 

 

Uppfattar pedagogerna skillnader i flickors respektive pojkars inflytande på förskolan? 

 

Vilka hinder och möjligheter anser pedagogerna att det finns med barns inflytande? 

 

Hur uppfattar pedagogerna att barn förstår sitt inflytande genom pedagogernas 

förhållningssätt? 
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3 Litteraturgenomgång 

 

 

3.1 Barns inflytande 

 

Barnens möjligheter till inflytande påverkas både av vuxnas förhållningssätt och strävan till 

att ge möjlighet till inflytande, och delvis på barns initiativtagande till att göra sin röst hörd 

och vilja påverka (Arnér & Tellgren 2006, s.14). Förskolan är en egen skolform i dagens 

samhälle och pedagogernas uppdrag är att vägleda barnen till att kunna utvecklas till 

ansvarsfulla och medvetna medborgare. När förskolans läroplan lanserades 1998 började 

värdegrundsarbetet utvecklas, som grundar sig på demokratiska principer.  

 

Värdegrunden handlar om alla människors lika värde och individens integritet och frihet. I 

början av 1990-talet inriktades läroplanen först och främst till skolor fram till 1998, då fick 

förskolan en egen läroplan Lpfö 98 (Arnér 2009, s.23). I läroplanen preciseras statens 

förväntningar av förskolan som utbildningsväsende (NE). Syftet med värdegrundarbetet och 

värdegrunden var att synliggöra och stärka de demokratiska principerna som ska sätta avtryck 

på skolans och förskolans verksamhet (Arnér 2009, s.23). I förskolans värdegrund och 

uppdrag utrycks det etiska förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de demokratiska principerna och det 

är viktigt att vara en bra förebild som vuxen (Lpfö 98, s.4). Värdegrund betyder de 

grundläggande värderingar som formar individens normer och handlingar (NE). 

 

Sedan 2006 finns det en lag om förbud mot kränkande behandling och diskriminering mot 

barn och elever. Det innebär att alla skolor och förskolor måste se till att det finns en 

likabehandlingsplan i verksamheten. Likvärdighet i en skola är att se olikheter som en tillgång 

och uppmärksamma normen som omger oss. Normer är kopplade till makt och till 

demokratiska värden. Det finns starka normer i samhället som ger olika fördelar på andras 

bekostnad. Makt och normer kan fungera diskriminerande och uteslutande. En medvetenhet 

av detta är en förutsättning att förskolan och skolan ska kunna fungera med tanke på allas lika 

värde (Skolverket 2011, s.18-20). Pedagoger ska se till att barns åsikter respekteras och tas på 

allvar. Huvudansvaret ligger på förskollärarna att alla barn får reellt inflytande på sin dag på 

förskolan och barnen medverkar även i verksamhetens innehåll. 
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3.1.1 Maktperspektiv 

Foucault skriver i sin bok Diskursernas kamp att makt är olika former av dominans, att det är 

former av underordning som finns lokalt. Han menar att varje institution har sina egna 

strategier och makttekniker, han tar upp exemplet verkstaden och armén (Foucault 2008, 

s.209). Foucault menar också att det inte bara är en makt utan olika makter som sidoordnas 

(Foucault 2008, s.209). Makt är vanligt förekommande när det gäller barns inflytande, det är 

inget man kan komma ifrån. Kriminologen Hörnqvist som gjort flera tolkningar av Foucault 

skriver i sin bok att makten är något som finns överallt, den skapas och startas från varje del i 

samhället i samspel med andra människor och i alla relationer (Hörnqvist 2012, s.12). 

Hörnqvist menar vidare att ”Nästan allt vi gör i den ena stunden påverkar vilka alternativ som 

är tillgängliga för andra i nästa stund” (Hörnqvist 2012, s.17). Vilket innebär att människans 

handlingar tolkas av mottagaren. Hörnqvist påpekar också att det inte går att utöva makt om 

man inte har ett visst överläge (Hörnqvist 2012, s.18).  

Davies skriver i sin bok att lärare har former av makt som oftast inte utmanas, som makten att 

bestämma när en aktivitet eller händelse ska börja eller sluta (Davies 2003, s.124). 

Gustavsson menar att för Foucaults var kunskap och makt intimt sammankopplade. Kunskap 

bygger på den förutsättningen att maktrelationer bildas. Människan har skapat bilden av sig 

själv genom vetenskapens undersökningsmetoder och vetenskapliga vetande. Foucault 

använde vetenskapen som ett sätt att förhålla sig till verkligheten och använde den i sin 

maktanalys (Gustavsson 2000, s.85). 

 

 

3.2 Genusperspektiv 

 

Enligt Nationalencyklopedin är genusperspektiv: 

 
Genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön. Med genusperspektiv avses att man 

analyserar företeelser, förhållanden och processer i samhället inom politik, ekonomi, 

utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspektiv som beaktar att relationer mellan kön 

kan inverka även i till synes könsneutrala sammanhang och att tillskrivna kollektiva 

könskarakteristika, som skapar systematisk ojämlikhet mellan könen uppmärksammas (NE). 

 

Författaren och förskolläraren Svaleryd har många års erfarenhet av arbete med genus. 

Svaleryd har bland annat arbetat fram en jämställdhetspedagogik på en förskola och föreläser 
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inom ämnet. Hon beskriver genus som att ”begreppet genus fokuserar på relationen mellan 

könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses kvinnligt och manligt” 

(Svaleryd 2002, s.29). Det handlar om hur vi framställer vår könstillhörighet , samtidigt som 

vi försöker hantera att vi som regel delas upp i två grupper det vill säga, kvinnligt och 

manligt. Svaleryd fortsätter att skriva att genus innefattar vårt kulturella arv och det som det 

sociala systemet gjort oss till (Svaleryd 2002, s.29). 

 

I Sverige idag lever vi med en dominerande och stark jämställdhetsdiskurs i vår vardag och i 

vårt arbete, där innebörden är att det inte ska eller bör vara någon skillnad mellan könen, där 

vi tror att vi behandlar varandra som individer och inte efter kön (Fahlgren 2007, s.6). 

Fahlgren skriver vidare att: 

 

När praktikerna i jämställdhetens namn utformas så att lika behandling skall gälla för båda 

könen, exempelvis alla skall behandlas lika utifrån kompetens, förnekas eller döljs därmed 

olikheter i kvinnor och mäns livsvillkor och erfarenheter som kan handla om olika 

bemötanden, krav och förväntningar, värderingar och belöningar som råder mellan könen i 

vårt samhälle. Därmed reproduceras och förstärks könens olika sociala förutsättningar och 

villkor (Fahlgren 2007, s. 6). 

 

Det finns ett antal olika perspektiv inom genusforskning. De kallas första, andra och tredje 

vågens feminism. Den första vågen av feminism fokuserar forskningen på skillnaden mellan 

pojkar och flickor (Eidevald 2009, s.17). Vilket innebär att man utgår från målet att kvinnor 

ska få samma villkor som männen. Tanken är att alla människor ska ha samma rättigheter. Det 

som har framförts som kritik är att den inte tar upp förtryck och orättvisor i samhället utan har 

fokuserat på att det ska vara jämnt mellan klasserna som arbetarkvinnor ska ha samma 

förmåner som arbetarmän och överklasskvinnorna med överklassmännen osv. (Eidevald 2009, 

s.17).  

 

Under den andra vågens feminism brukar flera inriktningar finnas. Den andra vågen utgår från 

att vi är olika från födseln, att vi föds till vårt kön (Eidevald 2009, s.17). Men det innebär 

också att det kvinnliga ska vara lika viktigt som det manliga. Forskning inom andra vågens 

feminism kan vara att söka efter skillnader mellan könen. Resultaten visar ofta på att 

konkurrens mellan kvinnor och män inte sker på samma villkor, utan att det är 

samhällsstrukturen som borde förändras. Resultaten ser lite olika ut beroende på vilken 

inriktning under andra vågen man tolkar (Eidevald 2009, s.17-18). 
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När det gäller tredje vågens feminism dit feministisk poststrukturalism räknas är 

utgångspunkten att vår könsidentitet som socialt skapat. Det att könen inte ses som varandras 

motsatser utan kan innefattas på samma gång hos individerna. Davies beskriver den 

poststrukturalistiska teorin ”Det är en radikal diskurs, eftersom den tillåter oss att tänka 

bortom den cementerade uppdelningen i manligt och kvinnligt” (Davies 2003, s. 11). 

Anledningen till det är att den riktar in sig på de underliggande processerna som gör att vi 

uppfattar oss som kvinnor och män (Davies 2003, 2. 11).  Den postmoderna synvinkeln har 

varit det ledande under senare års forskning om genus vilket har gjort det möjligt att lyfta 

fram det komplexa och mångskiftande i att vara kvinna respektive i att vara man och hur detta 

förändrar sig beroende på i vilket sammanhang och position det utspelar sig (Månsson 2000, 

s. 96). 

 

I den genusvetenskapliga forskningen menas det att det finns ett kontrakt som kvinnor och 

män medvetet eller omedvetet är överens om. Det som är mest intressant med detta är att det 

är en överenskommelse mellan män och kvinnor, i familjen, i politiska reformer, arbetslivet 

med mera. Överenskommelsen utgår ifrån vad män anses ha för funktioner i samhället, det 

som män tänker och gör är normen för vad som anses vara rätt (SOU 2004:115, s. 35). 

 

3.2.1 Kön som social konstruktion 

Davies menar att teorin om socialisation och könsroller startar ifrån att det finns en biologisk 

grund för skillnader mellan könen (Davies 2003, s.17). Barnen lär sig ifrån de vuxna sin 

könsroll och pressas att upprätthålla den av dem i sin närhet, som föräldrar, kompisar och 

media bland annat (Davies 2003, s.17). Odelfors beskriver som att ”Biologiskt kön betingas 

av biologiska kriterier, medan det sociala könet skapas i en interaktion mellan individen och 

dess omvärld” (Odelfors 1998, s.10). ”Just i bemötandet och samspelet med andra människor 

formas barns upplevelse av vad det innebär att vara flicka och pojke” (Öhman 1999, s.9).  

 

Öhman menar att i förskolan pågår genussocialiserande eller könsprocesser hela tiden, varje 

stund och varje dag. Flickor och pojkar utforskar sitt sätt att bete sig, de prövar sig fram, hur 

de ska handla och sättet de ska vara på. Öhman menar vidare att utifrån de reaktioner de får 

och responsen de får från andra i sin omgivning sker överenskommelser om positioner som 

barn av bägge kön kan ha och vilka som är lämpligast, bara för pojkar eller bara för flickor 

(Öhman 1999, s.9).  
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3.3 Förskolans styrdokument 

 

Barns rättigheter lyfts fram i läroplanen, barnkonventionen och likabehandlingsplanen. 

Läroplanens mål i barns inflytande är att: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och 

 utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande (Lpfö 98 red 2010, s.12). 

 

 I barnkonventionens bestämmelser om mänskliga rättigheter står det att: 

 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, 

artikel 12). 

 

I förskolans och skolans stödmaterial för värdegrundsarbete när det gäller 

likabehandlingsplanen står det: 

 
Synliggörande av normer är en väsentlig del av förskolans och skolans likabehandlingsarbete 

eftersom grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till 

de normer som finns (Skolverket 2011, s. 18). 

 

Normer är kopplade till makt och med det till de grundläggande demokratiska värden så som 

förskolebarns och elevers möjligheter och rättigheter. 

Ofta är det flera maktrelationer som samverkar som exempelvis kön, etnicitet och sexualitet 

så att diskriminering och kränkningar sker. 

Läroplanen säger att arbetslaget ska ”verka för flickor och pojkar får lika stort inflytande över 

och utrymme i verksamheten” (Lpfö 98, rev 2010, s.12). Detta innebär att pedagogerna bör ta 

till sig barnens tankar och funderingar över hur de vill ha det under sin vistelse på förskolan 

och se varje barn som en individ. I Läroplanen står det också att ”vuxnas sätt att bemöta 

flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs bidrar till att forma flickors 

och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” (Lpfö 98, rev 2010, s.5). Vi 

pedagoger ska alltså motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns (Lpfö 

98, s.5). 
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4 Tidigare forskning 

 

 

Här kommer vi presentera tidigare forskning om barns inflytande och genusperspektiv för 

förskolan. Den tidigare forskningen ligger till grund för vår forskning. 

 

 

4.1 Barns inflytande 

 

De flesta barnen tillbringar långa dagar på förskolan. Det är därför viktigt att vi vuxna 

försöker ge dem möjligheter och skapa trygghet för att de ska känna att de har en 

meningsfylld dag på förskolan och tillbringar sina dagar med trivsel. I en demokratisk värld är 

det viktigt att vi lär barnen att handla demokratiskt (Skolverket 2000). Arnér har forskat i och 

analyserat utvecklingsarbetet med hur barn och vuxna samspelar med varandra i förskolan 

och hur arbetet med barns inflytande kan utvecklas utifrån läroplanens betoning på 

demokratisk fostran. Arnér gör skillnad mellan delaktighet och inflytande. Hon beskriver 

inflytandet som att barn ges möjlighet att påverka sin situation på ett tydligt sätt. Pedagogerna 

utgår ifrån barnet och är medskapare, bejakande och inlyssnande och tar barns initiativ och 

idéer på allvar (Arnér 2009, s.14). Delaktighet tolkar Arnér som att ta del av något som någon 

redan har bestämt. Enligt henne är det mer vanligt att barnen är delaktiga i sin vardag medan 

deras inflytande ger en tydligare påverkan och pedagogen som vuxen har makten att välja att 

respektera eller vara lyhörda för barnens handlingar och åsikter. (Arnér 2009, s.14). 

 

När vi vuxna pratar om barns inflytande tänker vi från ett vuxet perspektiv. För att kunna 

tänka från barns perspektiv krävs en medvetenhet och en förmåga att sätta sig in i andras 

situation. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens syn på respekt, ansvar och rättigheter. 

Arnér menar att vikten med att barn får ett reellt inflytande i förskolans vardag är att utifrån 

barns perspektiv och med deras märkbara inflytande skapa en tillåtande miljö där barn har 

tryggheten att uttrycka sig och tas på allvar (Arnér 2009, s 23). För att kunna ta ett perspektiv 

och samtidigt hålla fast vid sitt eget perspektiv refererar Arnér till Mead och han menar att 

människan skapar sina handlingar genom socialt samspel och är i ständig utveckling i samspel 

med andra. Perspektivtagning är grundläggande för en givande kommunikation (Mead 1976, 

se Arnér 2009, s.28). 
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Arnér menar att barnperspektivet representerar en stor mångtydighet och är föränderligt. 

Begreppet kan tolkas olika beroende på sociala, kulturella och historiska förhållanden i 

samhället. Den andra definitionen är hur barn upplever sin värld. Arnér påpekar att det egna 

perspektivet hos vuxna är det naturliga men att kunna se barns perspektiv i sin egen tillvaro 

behöver vi välja medvetet. Trots att vi väljer barns perspektiv medvetet kan vi ha svårt att 

hålla fast vid det (Arnér 2009, s.29).  Hur ofta frågar vi egentligen vad barn egentligen tycker 

och lyssnar vi då på dem riktigt noga? Även om synen har förändrats är idealet den färdiga 

vuxna människan. Arnér och Tellgren har intervjuat 6-åringar för att förstå barns perspektiv. 

De påpekar att för att kunna se den öppna människan behöver vi se barnet från ett relationellt 

perspektiv i samspelet med sin omgivning som präglar barnet och försöka förstå barnets eget 

uppfattning av sin situation (Arnér och Tellgren 2006, s.46). I studien ansåg barnen att vuxna 

var viktiga och att det var bra att ibland göra som vuxna säger utan att ifrågasätta. Det visar 

vilken maktrelation som finns mellan vuxna och barn. Arnér och Tellgren kom fram till att 

vuxna har en tendens att i samtal med barnen betrakta barnen som mindre viktigt och den här 

maktrelationen kan vara svår att bryta (Arnér och Tellgren 2006, s.130).  

 

Karlsson har studerat förskolebarns samspel utifrån barns perspektiv och hon har upptäckt 

skillnader i hur pojkar och flickor agerar i olika situationer. Hennes avhandling visar att barn 

gestaltar olika former av demokratiska och moraliska värden. Barn visar förtroende för 

vuxnas auktoritet och samspelet påverkar vilka demokratiska värden som lever i förskolan. 

Samspelet beskriver hon i tre nivåer mellan barn och barn, mellan pedagog och barn, samt 

mellan pedagog och pedagog (Karlsson 2009). 

 

Johansson och Pramling menar att barnen har en bild av att det är huvudsakligen de vuxna 

som bestämmer, men i leken kan de själva bestämma. Barnens perspektiv är då att de är 

ganska maktlösa mot vuxna, men när vuxna inte deltar kan de bestämma och påverka sin 

situation. Det innebär att från barns syn kan barn bestämma vad de vill leka och med vem de 

vill leka samtidigt som de är medvetna om att de inte kan bestämma över varandra (Johansson 

& Pramling 2003, s.25). Johansson och Pramling använde sig av Sheridans studier. Sheridan 

studerade femåriga barns förståelse av sin delaktighet och sitt inflytande på förskolan. 

Förskolorna utvärderades externt och bedömdes att ha en hög eller låg kvalité. Resultatet visar 

att barn i förskolorna med hög kvalité upplevde att de har mer inflytande än barn i förskolorna 

med lägre kvalité (Sheridan 2001). Pramling, Sheridan och Johansson har studerat barns 

varierande lärande miljöer och kommit fram till att olika kvalitet på lärandemiljöer skapar 
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olika förutsättningar för barn. De menar att variationen av kvalitet har ökat och att det är stor 

skillnad mellan låg kvalitet och hög kvalitet på lärandemiljöer. I en till hög grad kvalitativ 

lärandemiljö utmanas barn, medan i en låg miljö med låg kvalitet begränsas barnen (Pramling, 

Sheridan & Johansson 2009). Med kunskap, lyhördhet och ömsesidighet kan pedagogerna 

göra barnen mer delaktiga i verksamheten som gör att det kompetenta barnet lyfts fram. 

”Barns perspektiv säger något om hur barn tänker, men också något om den erfarna 

verkligheten i förskolan” (Johansson & Pramling 2003, s.25). Pedagogernas utmaning är 

således att förverkliga styrdokumentens mål. 

 

Vi vuxna lägger mycket kraft på att göra på ett sätt som vi anser vara det rätta istället för att 

lyssna på vad barnen har för idéer och vad de egentligen säger till oss. Arnér och Tellgren 

anser att barnen med självklarhet ska vara medkonstruktörer i den dagliga verksamheten på 

förskolan. Redan från tidig småbarnsålder behöver vi pedagoger lägga grunden till det 

livslånga lärandet där barns inflytande är en viktig del (Arnér och Tellgren, s.49). Vi lägger 

grunden till barns demokratiska handlande det vill säga ta ansvar, våga säga sin åsikt, våga 

påverka, se sig själv som värdig att lyckas bättre i skolan och senare i livet. Läroplanen är 

målstyrd och har ett teoretiskt perspektiv för att kunna förverkligas i praktiken, vilket kräver 

att pedagogerna vet vad målen innebär i mötet med barnen i alla sammanhang. Detta innebär 

att pedagogers professionella kunskap och förmågan att tolka är centralt. Men det räcker inte 

att lärarna är delaktiga, barnen behöver också vara delaktiga för att vi ska kunna förstå deras 

perspektiv (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s.18). 

 

Westlund har forskat i pedagogers arbetssätt med barns inflytande från ett relationellt kritisk 

perspektiv. Westlund visar i sin avhandling att pedagoger använder sig av olika arbetsformer 

för att ge barn möjlighet att ha inflytande. Hon menar att pedagogers förhållningssätt är 

avgörande hur barn får möjlighet till inflytande, agerandet i olika arbetsformer synliggör 

inflytandet (Westlund 2011). Arbetsformerna delar hon upp i fyra delar, att ge barn 

valalternativ, ge barnen möjlighet att komma med förslag, uppmuntra barnet och komma med 

erbjudanden och att ge barn möjlighet att ta ansvar. Hon hävdar att det är svårt att tydligt 

skilja barns inflytande och delaktighet och säger emot Arnér (2006). Westlund menar att 

inflytande och ansvar hör ihop och ryms under begreppet delaktighet (Westlund 2011, s.170).  

 

Westlund har kommit fram till att det finns olika dilemman också i pedagogers arbete med 

barns inflytande. Pedagoger kan känna krav på sig. Arbetet med barns inflytande kan skapa 
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förvirring hos pedagoger i hur de ska förhålla sig till barns inflytande, får barn välja fritt eller 

ska pedagoger styra de till olika aktiviteter som motverkar den stereotypa könsnormen. Hon 

påpekar att reellt inflytande kan problematiseras och om inflytandet ses som total frihet utan 

begränsningar kan den ses som skendemokrati eftersom förskolläraren har det yttersta 

ansvaret för verksamheten. Ses inflytandet som att delta i kommunikation, kunna handla och 

som vuxen ta barn på allvar, då är inflytande på förskolan framtidsinriktad. Barnens frihet och 

vuxnas styrning kan leda till att barns olikheter tas tillvara och vuxna ska se inflytandet ur 

flera perspektiv (Westlund 2011, s.180). 

 

 

4.2 Genusperspektiv 

 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet genusforskning med:  

 

genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt 

som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus. Benämningen används sedan mitten av 

1990-talet även i forskningspolitiska sammanhang och har med tiden ersatt benämningar som 

kvinno- och jämställdhetsforskning (NE). 

 

Det finns ett stort antal tidigare litteratur inom genusforskning på barnen i förskoleålder. Vi 

inom förskolan säger gärna att vi behandlar barnen individuellt, men det finns forskning som 

visar på att redan när de är spädbarn, behandlar man barnen olika (Eidevald 2009, s.21). 

Gamla traditioner sitter djupt förankrade i hur vi uppfattar vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Beroende på vad vi uppfattar vad det är för kön har stor påverkan i hur vi bemöter 

barnet. Britt Wiberg studerade föräldrar och hur de samtalade med sina nyfödda barn och 

märket då att: 

 

The Parents of boys activated their sons, while parents of girls left their daughters in calm and 

waited until the girls give signals of contact. The verbal communication mirrored the gender 

of the infant; for example the parents of girls commented on their daughter´s temperament in 

contrast to the parents of boys, who often talked about ‘actions’ of boys and they made no 

mention of their temperament. (Wiberg 1990, se Eidevald 2009, s. 21). 

 

Det visade sig alltså att när föräldrarna samtalade med flickor inväntade föräldrarna någon 

form av signal från barnet innan de samtalade eller rörde barnet. När de gällde pojkar så 
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försökte föräldrarna ofta aktivera dem när de var lugna. Det finns även skillnader i hur vi 

tolkar barnens gråt om det är en flicka eller pojke som gråter. Eidevald refererar till en studie 

som Hägglund har gjort som menar på att förskolepersonalen ofta beskrev pojkar och flickor 

som varandras motpoler (Hägglund 1990, se Eidevald 2009, s.23). Månsson skriver i sin 

doktorsavhandling att hon ser skillnader i pedagogernas bemötande med pojkar och flickor på 

förskolan. Pojkarna ges mer uppmärksamhet och utrymme i de vuxenledda aktiviteterna. De 

får mer bekräftelse genom bland annat förlängda dialoger, leenden och ögonkontakt, vilket är 

kraftigt stärkande för barnets självuppfattning (Månsson 2000, s.197). Genom detta sätt menar 

Månsson att pojkarna genom interaktion uppmuntras mer eller mindre ovetandes och på så 

sätt tror att de är enastående (Månsson 2000, s.197). Hon fortsätter med att skriva att 

”pojkarna fostras till individualister och flickorna till kollektivister” (Månsson 2000, s.197).  

 

Johansson skriver i sin bok att hon har sett flera exempel på att flickorna flyttar sig till förmån 

för pojkarna men aldrig tvärtom, hon menar vidare att underordnad och att vara till lags är 

något som hör ihop med att vara flicka och att pojkarna hör samman med individualism och 

dominans (Johansson 2008, s.186). Detta visar på att förväntningar på könen verkar ha en viss 

betydelse för barnens rättigheter och samspel med andra. Samtidigt menar Johansson att det 

inte finns entydiga samband på pojkar och flickors beteende i relation till deras krav på 

rättigheter (Johansson 2008, s.186). 

 

Eidevald skriver i sin avhandling efter att ha analyserat ett antal situationer på förskolan att 

pojkarna fick tillsägelse tre av fyra gånger, men han påpekar också att han tagit hänsyn till att 

antalet pojkar i gruppen var fler än flickorna. Eidevald skriver också att det ser ut så oavsett 

vilket arbetslag det är han har observerat (Eidevald 2009, s.94). Han kunde se det även i det 

arbetslag som sa sig arbeta aktivt med jämställdhet (Eidevald 2009, s.64). Han menar också 

att det förekom hot när flickor fick tillsägelse men att han bara hörde det en gång till en pojke 

och det visar att det kan vara som stöd för att pojkar och flickor är olika, att de får olika 

tillsägelser på olika sätt kan då ses som en följd av könens skillnader (Eidevald 2009, s.95). 

 

Eidevald har gjort ett antal samtal med förskollärare i sin avhandling där förskollärarna 

beskrev att de själva utgår från varje barns behov, oavsett kön och ålder. På så sätt beskriver 

de sin verksamhet som om den vore jämställd. Eidevald själv såg många gånger att 

pedagogerna mötte pojkar och flickor som gjorde liknande saker på olika sätt, han tolkar det 

som att flera diskurser är närvarande. Han menade att diskurserna kunde visa sig i tal och 
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handling. Eidevald menar vidare att det inte går att fråga pedagogerna om de behandlar pojkar 

och flickor lika. Han drar slutsatsen att de säger att det bemöter barnen lika men inte gör det i 

praktiken (Eidevald 2009, s.167). 

 

Odenbring skriver i sin doktorsavhandling om en lek som hon har observerat som heter 

Törnrosa på en förskola, där huvudrollerna utspelar sig av kvinnligt kön. I det här fallet har 

könet ingen betydelse utan det är att få huvudrollen i leken. Pojkarna och flickorna försöker 

på liknade sätt få uppmärksamhet för att få rollerna, men det är ändå ett par pojkar som 

dominerar vilket gör att de får förskollärarens uppmärksamhet och får rollerna tilldelade 

(Odenbring 2010, s. 104).  
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5 Metod 

 

 

I detta avsnitt redovisas hur vi har gått till väga för att genomföra studien, vilken metod som 

används för att få fram ett resultat. Här presenterar vi våra informanter och de etiska regler 

och principer som ligger till grund för vår forskning.  

 

 

5.1 Tillvägagångssätt/Genomförande 

 

Vi har många års erfarenhet av att arbeta inom förskolan och har skapat oss kontakter på 

flertalet förskolor. Vi frågade några av våra kontakter om de kunde tänka sig att medverka i 

våra studier, samtidigt bad vi dem även fråga på sin arbetsplats om det fanns någon av deras 

kollegor som var intresserade av att delta i vår studie. Vi har fått svar på vår förfrågan både 

muntligt och via mail. Intervjuförberedelserna har vi gjort tillsammans och att ta kontakt med 

informanterna delade vi upp mellan oss. När vi var i kontakt med informanterna meddelade vi 

också att intervjun skulle ta cirka 30 minuter och att de kunde avbryta om de kände obehag 

under intervjuns gång. Avsiktligt valde vi att intervjua varandras kontakter för att intervjuerna 

inte skulle påverkas av att vi hade någon form av anknytning till informanterna. Patel och 

Davidson menar att det kan uppstå personliga relationer och att vi kan påverka våra 

informanter genom våra känslouttryck och attityder därför valde vi att intervjua varandras 

kontakter, så att vi inte försvårar intervjun för våra informanter och oss själva (Patel & 

Davidson 2011, s.75). 

Den första intervjun valde vi att göra tillsammans som en testintervju för att få en uppfattning 

om hur frågorna togs emot. Vi hade tillfrågat elva pedagoger för intervju och en av dem 

tackade nej. Vi valde då att använda vår testintervju i vår studie. Vi ansåg att tio informanter 

ger ett bredare underlag för vår forskning, därför tog vi med testintervjun. Patel och Davidson 

menar att bortfallet kan påverka vårt resultat (Patel & Davidson 2011, s.132). Informanten 

som senare tackade nej gav tidsbrist som orsak. Intervjupersonerna informerade vi muntligt 

och skriftligt om sina etiska rättigheter enligt vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer som 

ställer krav på hur forskningen ska gå till (www.codex.uu.se). Fem av intervjuerna 

genomfördes på förskolorna, där informanterna arbetade. Intervjuerna gjorde vi på dagtid i 

avskilt arbetsrum för pedagogerna där ingen störde. För fem informanter hade vi bokat ett 
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studierum på ett bibliotek där vi kunde sitta avskilt, de utfördes på eftermiddagar och under 

kvällstid. 

 

Genom intervjuerna hoppades vi få en djupare förståelse av pedagogernas uppfattningar om 

ifall både pojkar och flickor får lika stort inflytande på förskolan och hur de skapar 

möjligheter att barnen får lika stort inflytande i förskolan. Intervjuerna spelade vi in med 

kamera och mobiltelefon med bra kvalité. Det är viktigt att använda utrustning med bra 

kvalité för att underlätta vid transkriberingen (Kvale & Brinkmann 2012, s. 196). Tanken var 

att vi skulle föra anteckningar också, men under första intervjun märkte vi att det var svårt att 

anteckna och samtidigt koncentrera sig på informanten ordentligt. Vi vet inte om det kan ha 

någon betydelse för materialet. Vi kunde märka att det var skillnad att göra intervjuerna 

separat då den första som vi gjorde som var tillsammans, var den informanten som var mest 

nervös.  

 

 

5.2 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Metoden har växt fram från humanistiska 

vetenskaperna. Kvalitativ forskningssynvinkels uppgift är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer (Stukát 2011, s.36). Kvalitativa intervjuer har en relativt låg grad 

standardisering. På så sätt ges det utrymme för informanterna att kunna svara med sina egna 

ord (Patel & Davidson 2011, s.81). Som hjälpmedel sammanställde vi en intervjuguide som vi 

valt att följa, men ställde också följdfrågor om det har varit av intresse under intervjun. 

Följdfrågorna ställde vi för att på så sätt komma närmare pedagogernas erfarenheter och 

tankar som vi var intresserade av. I en kvalitativ intervju är både intervjuare och 

intervjuperson medskapare i ett samtal (Patel & Davidson 2011, s. 82). Kvale & Brinkmann 

menar att det är viktigt att intervjuaren är nyfiken och lyhörd för att kunna samla in så mycket 

information som möjligt (Kvale & Brinkmann 2012, s.37). Vi lyssnade med stort intresse på 

vad våra informanter berättade för oss och vi ställde följdfrågor när vi ansåg att det behövdes. 
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5.3 Undersökningsgrupp 

 

Vi intervjuade pedagoger från fem olika förskolor både privata förskolor, en kommunal 

förskola och ett föräldrakooperativ i en storstad. Vi har intervjuat både barnskötare och 

förskollärare. Vi har även intervjuat en pedagog som inte har barnskötare eller akademisk 

utbildning men med flera års erfarenhet av arbete i barngrupp. Vi har intervjuat sammanlagt 

tio pedagoger, två av dem är män. Vår förhoppning var att det kanske kan vara av betydelse 

för att få en mer korrekt bild om vi intervjuar pedagoger i flera förskolor och med olika 

utbildningsnivå. Vi är av den uppfattningen att det kan se olika ut beroende på förskolan man 

arbetar på, hur långt man har kommit inom arbetet med barns inflytande ur ett 

genusperspektiv. Vi valde att intervjua både kvinnor och män, då vi har ett genusperspektiv på 

vår studie och vi hade möjligheten att intervjua både män och kvinnor. När vi benämner våra 

informanter använder vi ordet pedagog eller informant, för att det inte ska bli så ensidigt att 

läsa. 

Här nedan kommer en presentation av våra informanter utifrån utbildning och 

arbetslivserfarenhet för förskola. 

 

5.3.1 Informanterna 

1. Maria är förskollärare och arbetat på förskola i 10 år. Arbetar på en stor privat 

förskola. 

2. Carina är barnskötare och arbetat på förskola i åtta år. Arbetar på en stor privat 

förskola. 

3. Linda är förskollärare och arbetat på förskolan i tre år. Arbetar på ett stor privat 

förskola. 

4. Richard är barnskötare och arbetat på förskola i tre år. Arbetar på ett stor privat 

förskola. 

5. Dennis är barnskötare och arbetat på förskola på tre år. Arbetar på ett stor privat 

förskola. 

6. Tina är förskollärare, utbildar sig till specialpedagog och arbetat på förskola i femton 

år. Hon kombinerar studier med arbete. 

7. Susanne har en annan gymnasieutbildning och arbetat i sju och ett halvt år på 

förskola. Arbetar på en stor privat förskola.  
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8. Hanna är barnskötare och har arbetat mer än tjugo år på förskola. Arbetar på en 

föräldrakooperativ. 

9. Anna är förskollärare och har arbetat 30 år. Arbetar på en kommunal förskola. 

10. Lisa är förskollärare och har arbetat 26 år. Arbetar på en kommunal förskola.  

 

 

5.4 Val av litteratur 
 

Vi har medvetet valt att söka efter forskningslitteratur som berör vårt forskningsområde. Vi 

letade i tidigare forskning som skulle kunna vara lämplig till vår forskning både enskilt och 

tillsammans. Vi har letat i första hand avhandlingar, artiklar och tidigare forskning som rör 

barns inflytande och genusperspektivet på förskola. Vi letade efter vår litteratur i högskolans 

bibliotek, i olika databaser som libris, diva och i olika närliggande bibliotek.  

 

 

5.5 Etik 

 

Vetenskapsrådets regler och riktlinjer menar att som forskare behöver vi ta hänsyn till 

forskningens etiska aspekter. Som forskare är det vi som har det yttersta ansvaret att 

forskningen är av god kvalitet och med hög moral. Stukàt menar att de regler och riktlinjer 

som vi behöver följa är i första hand att skydda informanternas integritet, i andra hand ger 

forskaren möjlighet till forskning och ställer krav på riktighet och noggrannhet i vetenskaplig 

kunskap (Stukát 2011, s.138).  

Vetenskapsrådet har fyra allmänna huvudkrav, krav som ska uppfyllas för att skydda 

individen. Informationskravet innebär att vi som forskare har skyldighet att informera alla 

som är berörda om vår studies syfte och hur resultatet kommer att användas. Samt att 

deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet gör att deltagaren i undersökningen bestämmer själv om man vill medverka 

eller ej. Konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter ska antecknas, förvaras och 

rapporteras på ett sådant sätt att de deltagande inte kan identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet betyder att den information som samlats in får användas endast för 

forskningsändamål.  Vi har ansvaret att informera pedagogerna om sina rättigheter och ge dem 
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möjlighet att avbryta intervjun om det känns obehagligt i enlighet med vetenskapsrådets 

etiska regler och riktlinjer (www.codex.uu.se) 

Vi har informerat våra informanter både skriftligt (Bilaga 2) och muntligt om sina rättigheter. 

För att kunna garantera informanternas anonymitet har namnet fingerats och kommentarerna 

citerades på ett sådant sätt som gör att ingen kan identifieras. Informationen använder vi 

enbart för vårt examensarbete. Vi uppfyller kraven för vetenskapsrådets etiska principer 

genom att beakta de fyra huvudkraven. 

 

 

5.6 Validitet  

 

Enligt Brinkmann & Kvale är validitet att man som forskare är kritisk till sin analys och att 

man presenterar sitt eget perspektiv på det ämnet man har undersökt (Kvale & Brinkmann 

2012, s.268). Det innebär också att försöka se om undersökningen undersöker det man har 

ämnat undersöka (Kvale & Brinkmann 2012, s. 270). I en intervju kan det hända att 

informanten inte säger sanningen om hur det egentligen är men att man ändå kan ge uttryck åt 

sanningen om personens egen uppfattning om sig själv (Kvale & Brinkmann 2012, s. 270). Vi 

har flera gånger ifrågasatt om svaren är riktiga men har enats om att svaren känns uppriktiga 

och ärliga vilket har gett oss mer trovärdiga svar. Vi anser att pedagogernas uppfattning om 

barns inflytande ur ett genusperspektiv kommer fram i resultatet vilket ger ökad validitet. 

 

 

5.7 Bearbetning och analys av intervjuerna 

 

Materialet i vår studie är baserat på intervjuer. Våra genomförda intervjuer varade mellan 20- 

60 minuter. Det inspelade materialet transkriberades noga. Transkriberingar kan vara ett 

omfattande och tröttsamt arbete (Kvale & Brinkmann 2012, s.196). Vi valde att transkribera 

hälften var för att underlätta för oss. Vi har valt att ha fiktiva namn på de intervjuade för att 

behålla deras anonymitet. Efter transkriberingen hade vi 389 minuter inspelat material som 

blev ca 47 sidor att analysera. När transkriberingen var klar gjorde vi analysen av materialet 

tillsammans. Vi valde ut de delarna av materialet som var relevant för vår studie, vilket vi 

gjorde genom att markera de avsnitten. Kvale & Brinkmann menar att man ska koda de 

relevanta delarna för att lättare hitta dem (Kvale & Brinkmann 2012, s.215). Vi 

http://www.codex.vr.se/
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sammanställde resultatet tillsammans. Vi valde att leta efter mönster i svaren genom att läsa 

igenom intervjuutskrifterna noggrant och genom att läsa dem flera gånger. På så sätt kunde vi 

sedan börja sortera upp svaren genom kategorier. Vi valde att göra kategorierna utifrån vårt 

syfte och forskningsfrågor. Genom att kategorisera försökte vi hitta en struktur och att se om 

kategorierna eventuellt kan höra ihop. Utifrån kategoriseringen författade vi vårt resultat. 

Patel och Davidson menar att det är nödvändigt att sortera och bearbeta ursprungstexten (Patel 

& Davidson 2011, s.123).  
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6 Resultat och analys 

 

 

Här presenterar vi resultatet från vår forskning. Vi har valt att använda ordet informant och 

pedagog samt det påhittade namnet för informanterna i resultatbeskrivningen, för att få det 

mer lättöverskådligt.  

 

 

6.1 Barns inflytande 

 

Vi frågade de tio informanterna hur de tolkar begreppet barns inflytande. Vi undrade om det 

var ett begrepp som kunde tolkas på olika sätt. De tio informanterna var överens om att 

inflytande har att göra med att barnen får vara med och påverka sin dag på förskolan. Två av 

pedagogerna, Richard och Susanne berättade att det var viktigt att lyssna på barnen för att de 

ansåg att barnens åsikter och intressen är viktiga och att det eventuellt kan leda till ett 

temaarbete, som innebär att pedagogerna aktivt skapar möjligheter för olika aktiviteter som 

barnen är intresserade av. 

En av informanterna, Maria anser att inflytande både är en metod och ett mål. 

 

För mig är barns inflytande både en metod och ett mål skulle jag vilja säga, dels ett sätt att 

arbeta oavsett om vi arbetar med tema eller projekt så kan barnen påverka och ha inflytande 

med vad vi gör, men också att målet är att barnet kan få vara med och bestämma och förstå att 

de kan påverka sin vardag och sen förstår demokratiska processer för att i slutändan kunna 

vara med i samhället för att påverka och göra saker bättre så som de vill ha det. 

 

Marias svar tyder på att hon har ett medvetet förhållningssätt till barns inflytande, att 

barn kan påverka hela dagen och inte bara vid aktiviteter.  

 

Tina svarade också att det är viktigt att hela tiden ha diskussioner med sina kollegor för att 

fundera över vad barns inflytande är och vad barnen kan ha inflytande över. Hon sa också att 

inflytande kan vara ett ganska brett begrepp och att det kan låta självklart men kanske inte 

alltid är så lätt, och så avslutar hon med att säga att:  
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Barns inflytande handlar om att respektera varje människas eget värde och att dom ska vara 

med och påverka sin vardag utifrån deras behov och deras synsätt. 

 

Dennis menade att barns inflytande är att barnen inte bara tillbringar sin dag på förskolan där 

de får allt tillsagt till sig, där pedagogerna talar om att det ska vara på ett visst sätt och att 

barnen bara får göra på ett visst sätt ”utan att barnen själva får känna att deras önskemål å 

åsikter också betyder någonting”. 

Anna menade att: 

 

Barns inflytande för mig är att arbeta utifrån barnet, barnets önskemål, göra så mycket som 

möjligt så de kan vara delaktiga i verksamheten. 

 

Vi tolkar informanternas svar som att pedagoger uppfattar barns inflytande som ett begrepp 

som kan tolkas olika. Arbeta med barns inflytande kräver lyhörda pedagoger som ser och 

lyssnar på barnen och att kommunikation med sina kollegor är oerhört viktigt för att komma 

vidare i sitt arbete.  

 

Samtliga informanter tyckte att miljön har en stor betydelse för hur barn kan påverka sin dag 

på förskolan. De menade att materialet som erbjuds ska vara synligt och på barnens nivå. En 

av pedagogerna Carina, uttryckte att det är viktigt att introducera materialet för barnen, då kan 

de lättare ta ett eget ansvar och får lättare att välja. Tre av pedagogerna Richard, Lisa och 

Susanne berättade att de utformar miljön i samråd med barnen.  

Richard sa att ”barnen får bestämma själva” och berättar att barnen var delaktiga i hur miljön 

ska se ut på avdelningen. Susanne menade att om miljön är inbjudande så vill barnen leka i 

den och berättar att varje gång de möblerar om rådfrågar de barnen. Lisa ansåg att de tar 

barnen till hjälp när de ska göra om. Tina betonade att miljön visar vilket förhållningssätt och 

syn pedagogen har, hon menar att miljön ska vara inbjudande och stimulerande.  

 

Vi tolkar det som att alla informanter uppfattar att miljön har betydelse för barns lärande och 

för att barnen ska kunna ha inflytande, alla jobbar aktivt med att utforma förskolans miljö 

tillsammans med barnen.  

 

Marias beskrivning visar att förskolan utvecklat arbetet och att föräldrarna gavs möjlighet att 

påverka.  Hon berättade vidare att på hennes avdelning utgick pedagogerna från barnens 
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behov och intresse när de formade miljön både inomhus och utomhus. Hon gav exemplet att 

inomhusmiljön formade de efter att de lyssnade in föräldrarnas åsikter på 

utvecklingssamtalen. För att involvera barnen fick barnen rösta. Hon beskrev det så här: 

 

Dels tänkte vi utifrån utvecklingssamtalen vi haft med föräldrar. Vad vi pedagoger och 

föräldrar ser hos barns utveckling, dels hur barnen själva praktiskt kan bidra med. Barnen kan 

rösta till exempel. Vi gav tre alternativ och frågade de ”vill ni ha en djungel, en rymd 

sagohörna eller en stad?” Barnen kunde rösta dels för att förstå de demokratiska principerna 

och dels att kunna bestämma. 

 

Maria gör gällande att de små sakerna är också viktiga. Men hon menade att det finns en 

begränsning ”inom de ramarna som är möjligt” att ge möjligheter för barnen att påverka sin 

dag. Enligt Maria är det viktigt att kunna tillmötesgå barnen i sin önskan under dagen och 

lyssna på barnet. För henne och arbetslaget är det viktigt att följa upp och inte glömma bort. 

Vilket innebär enligt henne att om de inte kunde tillgodose barnets önskan just då, skrev det 

upp det för att inte glömma bort och för att se till att göra det någon gång under dagen. Även 

Linda, Carina, Lisa och Tina betonade att det är viktigt att lyssna på barnen.  

Tina påpekade att det är viktigt att pedagogerna är lyhörda och menar att är man lyhörd kan 

man se väldigt mycket av det som sker. Hon säger också att ”alla barn får vara med och 

påverka sin vardag inte bara dem som kan uttrycka sig utan allas möjligheter”. Hon menar 

vidare ”att det är viktigt att ta tillvara barnens nyfikenhet och det som de verkligen är 

intresserade av också”. För henne kan de påverka allt, som vad det är för verksamhet, vad 

man vill delta i, vad man tycker om olika saker, utformningen och hur man utvärderar 

innehållet i verksamheten. Richard sa att han frågar barnet och hjälper dem i sin aktivitet.  

Två av informanterna Dennis och Susanne nämnde temaarbetet som barnen kunde påverka. 

Dennis berättade att för inte så längesedan har de avslutat ett temaarbete med vatten. 

Pedagogerna har introducerat temat genom att prata om vatten och sedan försökte de fånga 

upp det som barnen tyckte var viktigast. Han beskriver så här: 

Om dom pratar om hajar så har vi gjort lite med hajar och pratat om såna grejer, det är tanken 

att vi ska försöka ge barnen så mycket inflytande som möjligt så att vi inte ska styra vart temat 

går utan det barnen vill göra, liksom deras intresse […]. 
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Susanne beskriver temaarbetet: 

På min avdelning så har vi haft (.) vi märkte att våra barn var väldigt intresserade av 

dinosaurier i höstas så vi snappade upp det, så att vårat projekt under höstterminen och 

vårterminen har varit dinosaurier. Vi har lyssnat in vad de velat göra vi har varit på museum, 

vi har gjort dinosaurier i lera, dinovärld, vi har letat i datorn, vi har satt upp bilder. 

Vi tolkar det som att temaarbete är ett långsiktigt sätt att ge barnen möjlighet att vara 

delaktiga i verksamheten.  

 

Sex informanter Hanna, Susanne, Maria, Richard, Dennis och Tina tog upp samling som ett 

exempel där barn kan bestämma. Hanna och Susanne sa att barnen får vara med och 

bestämma vad samlingen ska innehålla. Susanne berättade även att vissa gånger är det 

förskollärarna som bestämmer vad som ska vara med på samlingen och då gäller det som de 

vuxna bestämmer.  

Tina betonar att genom samtal och kommunikation får barn möjlighet att förstå vad inflytande 

är. Hon menar att det är de vuxnas ansvar att skapa trygghet i gruppen och i vissa situationer 

ska barnen inte bestämma. 

 

Sen är det vissa saker som jag kan tycka att barnen själva inte ska bestämma, sina platser i 

samlingsringen. Där tycker jag att de vuxna har ett ansvar att skapa trygghet i gruppen. Jag 

tycker att man ska ha tydliga ramar och regler och tydlighet varför det är så att pedagogerna 

vet det […] ingen ska bli bortvald och då har man ju medvetet tänkt och man ska ju prata med 

barnen om det. 

 

Vi tolkar det som att Tina anser att pedagogens roll är viktig och att de har ansvaret för 

barnens trygghet.  

 

Carina, Richard och Maria berättade att på deras förskola kan barn hålla i samlingen med 

pedagogens hjälp efter att barn har önskat det. På så sätt lyfts barnet och får direkt bekräftelse 

att de kan ta ansvar, bli lyssnad på och våga. 

Anna berättade att pedagogerna involverar barnen i planeringen och på måndagar planerar de 

tillsammans för att utvärdera på fredagar. Då går de igenom om de har hunnit göra allt som de 

planerat och om det var dåligt eller bra med deras val. De kallar det för möte. 
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Vi tolkar det som att pedagogernas uppfattning är att samlingen är ett bra forum för barn att få 

inflytande och att tydliggöra barns inflytande genom kommunikation med barnen. Samtidigt 

har pedagogen ett ansvar för att barnen ska känna sig trygga och våga ta plats. 

Lisa anser att man ska utgå från barnet och ha en miljö som passar barnen. Hon menar att 

jobbar man utifrån barnen då växer deras självförtroende, självkänsla och självtillit och gör att 

barn lär sig lättare och viljan att lära sig ökar. 

 

 

6.2 Pedagogers uppfattningar ifall de bemöter flickor och pojkar 

lika vid barns inflytande 

 

När vi frågade pedagogerna ifall de upplever att de behandlar flickor och pojkar lika när det 

gäller barns inflytande fick vi lite olika svar. Både Richard och Carina svarade att de upplever 

att ingen pedagog på deras avdelning gör någon skillnad. Även Tina menade att 

förhoppningen är att man inte gör skillnad på pojkar och flickor men att man aldrig kan vara 

riktigt säker. Hon sa också att ”vi jobbar jättemycket med att försöka synliggöra det här med 

pojkar och flickor, att alla ska få samma möjlighet”. 

Linda sa att ”man tycker och tror att man gör lika med barnen men däremot inte sagt att det är 

så”. Hon gav ett exempel om samling där pedagoger frågar vad barnen vill göra, så är det 

oftast pojkarna som hörs lite mer och då är det lätt att tro ”oj, vad barnen är intresserade av en 

viss sak”. 

Anna menade att det generellt inte finns någon skillnad när det gäller pojkar och flickors 

agerande när de vill ha inflytande. Hon tar sedan upp att om det blir konflikter så slåss 

pojkarna i regel och att flickorna i sådana fall nyps. 

 

Lisa menade att man ska titta på individen och inte könet, hon säger också att det säkert finns 

skillnader men att hon har bestämt sig för att inte se dem. 

 

Det finns säkert men det är jag som har bestämt mig att inte vara lyhörd på pojkar och flickor. 

Vi har en barngrupp som ser annorlunda ut, så jag tänker inte så. Jag tror att det är en inbiten 

diskurs att pojkar är med högljudda, de skriker högre, ja så (..) att de låter mer, men (.) när 

man har jobbat så här länge och gjort sina tolkningar och observationer år ut och år in så (..) 

nu har vi ju två flickor som låter mest och som verkligen har (.) Jag tycker man måste gå ner 

till individmötet och inte könsmötet. 
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Vi tolkar hennes beskrivning som att arbetslivserfarenhet också har en betydande roll i hur 

man tolkar barns agerande.  

Två av informanterna Maria och Dennis menade att barnens tidigare erfarenheter och sociala 

omgivning spelar roll i barnens utveckling av kön. 

 

Maria menade att det är svårt att veta om flickor och pojkar har lika stort inflytande men att 

de pratar mycket om det i arbetslaget om hur de ska förhålla sig till barnen: ”Att det inte ska 

skilja sig och att vi ska se dem som individer”. Hon ansåg också att de redan som 4-5 åringar 

fått från samhället, föräldrar, äldre syskon och kompisar om hur de ska vara på ett visst sätt 

för att passa in i mallen och samhällets normer. Hon påpekade även att ”det viktigt att vi 

jobbar hårt att alla barn ska få samma möjligheter och ha samma chans att lyckas”. 

 

Dennis ansåg att tidigare erfarenheter spelar roll i barnens beteende. De tar efter föräldrar, 

äldre syskon och kompisar. Dennis menade att de också kunde skapa osäkerhet för barnet. 

Han sa så här: 

 

Om föräldrar och syskon är på ett visst sätt och så går kanske barnen till sina kompisar och 

också berättar att ja men så här ska det va eller typ killar kan bara göra sådär det kan inte tjejer 

göra, vi ska vara sådär och killar sådär och så blir alla osäkra och så påverkar dom varandra. 

 

Vi tolkar det som att samhällets normer gör stort avtryck på förskolans verksamhet, trots att 

man är medveten kan man göra skillnad. Omedvetet följer man sina egna värderingar. 

 

Tre av informanterna, Hanna, Susanne och Dennis menade att det gör skillnad även om de 

försöker att inte göra det. De menade att de är medvetna om att de själva och andra pedagoger 

också gör skillnad när de är med barnen. Dennis sa att de gör skillnad och ansåg även att 

pojkarna tar lite större plats i grupperna och att de är lite mer högljudda. 

Hanna menade att de ändrar på röstläget, även hon själv fast hon försöker tänka 

genusmedvetet. Hon sa att ”man behöver höja rösten lite extra för att det är just en kille som 

håller på”. Men hon sa också att hon kan höja rösten till flickor. 

Susanne sa att det är klart att man behandlar dem olika men att ”jag försöker att inte göra det”. 

Susanne menade också att hon ser andra pedagoger som behandlar pojkar och flickor olika, 

fast de kanske inte behöver göra det. 
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Vi tolkar det som att det kommer naturligt för pedagogerna att göra skillnad. Vi uppfattar 

pedagogernas svar som att de är medvetna om att de gör skillnad och försöker att inte göra 

det. 

 

Fyra av informanterna vid namn Hanna, Susanne, Anna och Linda uttryckte att det är skillnad 

i pojkar respektive flickors lek på förskolan. De menade att pojkar leker livligare lekar än vad 

flickorna gör.  

Linda menade att pojkar har mer rörelsebehov än vad flickorna har: 

 

På förskolan är det så att det oftast är killar som är lite mer springiga, lite mer fysiska och 

verkar ha större rörelsebehov än vad flickor har (..) generellt sitter de oftast ner och pysslar 

och ritar eller har lite lugnare aktiviteter så känns det som”. 

 

Susanne ansåg att pojkar leker gärna jagalekar och rollekar där de förvandlas till olika 

aktionsfigurer medan flickorna leker lugnare lekar:  

 

”Pojkar leker pangpang lekar det är pinnar och de ska slåss, man ska vara sådana actionfigurer, 

tjejerna är lite lugnare de åker rutschkana, cyklar och gör lite lugnare saker”. 

 

Även Hanna menade att det var skillnad i hur barnen lekte: 

 

”Pojkarna leker oftast våldsamma lekar, slåss och sparkas de tycker de är jättekul medan en 

del tjejer eller en del flickor då är väldigt tystlåtna, går undan tycker om att hålla på med 

rollekar” 

 

Anna ansåg också att flickorna är mer tystlåtna och tillbakadragna och hon menar att 

pedagogens roll är att lyfta barnen som individ oavsett kön. 

 

Min spontana känsla är att pojkar är mer fartiga, mer självförtroende och låter mer, för det gör 

dom. Flickorna är mer tillbakadragna, tystlåtna så dom ska man försöka lyfta och dom killar 

som inte låter försöker man lyfta. 

 

Vi tolkar det som att Hanna, Linda och Susanne bara beskriver barnens fria lek i sina 

beskrivningar om könen. Medan Anna ansåg att pedagogen ska vara lyhörd och stödja barnet 

oavsett kön. 
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Lisa sa att hon ser skillnader på hur barnen gör, men vidareutvecklar inte det, sedan sa 

hon att samhällsnormen har betydelse för hur vi bemöter pojkar och flickor. 

 

Det jag också kan se skillnad på, det är ju barn som har storasyskon är ju jättetydligt att där får 

man lära sig att man kan inte leka med tjejer, eller man kan inte ha rosa för man är en kille, 

samhället för ju in det här så det faktiskt blir ganska svårrott, det kommer ju in hur som haver 

även om vi har en intention att behandla dem lika. 

 

Pedagogerna beskriver samspelet mellan barn och barn, ingen av informanterna reflekterade 

över hur barn samspelar med vuxna. 

Vi ser att trots att de fem informanterna arbetade på olika förskolor uppfattade de barnen på 

liknande sätt, att pojkarna är mer livliga än vad flickorna är. Trots att det finns en medvetenhet 

att inte göra skillnad upplever fem av informanterna att det finns skillnad, medan två 

informanter, Carina och Richard sa att de inte ser någon skillnad. Maria och Dennis pratade 

om skillnaden i biologiskt kön men att de annars erbjuder barnen samma möjligheter. Tina 

ansåg att det var en svår fråga men hon pratade också om en biologisk skillnad. Tina 

funderade även över om det var våra förväntningar som speglar sig i hur vi ser barnen. 

 

 

6.3 Hinder och möjligheter i barns inflytande 

 

Vi frågade pedagogerna om de upplever om det finns hinder eller möjligheter i arbetet med 

barns inflytande. Det spontana svaret var från alla pedagoger att det inte finns något hinder 

men massor av möjligheter. Vi kan ändå se att flertalet hinder nämns. 

Lisa sa att möjligheter på förskolan föder trivsammare och gladare vardag. De försöker att 

inte bli styrda av klockan. Möjligheter finns i att utveckla temaarbete menade Susanne och 

lyssna på barn och ta del av deras idéer. Även Linda utryckte att pedagoger är lyhörda då kan 

barn känna att de påverkar sin vardag och lär sig att ta ansvar. Maria beskrev möjligheterna 

genom att svara: 

Jag ser mycket möjligheter såklart. Barn tycker om att lära särskilt om det som de är 

intresserade av. Om man tillvaratar deras idéer underlättar också vårt jobb. Tar du fram saker 

som barn inte är intresserade av då blir det inte kul för någon. Att lyssna in barnen föder 

mycket inspiration hos oss. Vi hjälper varandra och får nya idéer. 
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Tina gör också gällande att det är utvecklande för alla, både för barn och pedagoger att 

påverka sin situation och tillägger att vuxna kan lära av varandra. Dennis resonerade på 

liknande sätt och menar att fler perspektiv ger större möjligheter, att göra saker som gruppen 

vill och som är bra för gruppen. Alla pedagoger ser mest möjligheter med att barnen påverkar 

sin dag på förskolan, däremot upplevs att strukturen på dagen kan vara ett hinder. Fem 

pedagoger beskriver att ramar är viktiga men samtidigt upplevs det som ett hinder.  

 

Vi tolkar det som att när pedagogerna beskriver ramar menar de regler, tydlighet och 

strukturen för dagen. Två av respondenterna menar att vissa gånger är det vuxna som behöver 

bestämma. Linda resonerade så här: 

 

Ett hinder för barns inflytande är att de kan välja samma sak hela tiden och då kan det ju vara 

saker som de känner att de är säkra på, att dem är duktiga på och då tror jag att det är viktigt 

att vi pedagoger lockar med andra aktiviteter och att ibland det är det som gäller, man får 

prova på alla aktiviteter. 

 

Richard sa att han tolkar pedagogstyrd aktivitet som ett hinder för barns inflytande. Då är det 

pedagoger som bestämmer vad som sker, barnen har möjligheten att inte delta. Vi tolkar 

Richard och Lindas svar som att pedagogerna gör ett medvetet val när de bestämmer olika 

aktiviteter för barnen. 

 

Carina och Maria är övertygade om att barnen behöver tydliga ramar och rutiner och att de 

mår bra av det. Carina menade att det kan bli svårt om ett barn tillåts ta för stor plats och de 

andra inte får möjlighet att uttala sig:  

 

Om ett barn är mer påstridigare än ett annat och bestämmer hela tiden så tror jag att det blir 

för jobbigt på längden och blir en nackdel. Tänker på turtagningen då blir det svårt för andra 

att ta plats. 

 

Maria beskrev ramar och tydlighet som viktigt för barnens trygghet: 

 

Det köper de att nu måste jag bestämma, men de behöver en förklaring varför jag bestämmer 

nu. Jag upplever att barn mår bra av när vi är tydliga, att vi kan ha kul tillsammans men vi är 

inte kompisar. Då blir inte så mycket testande heller för att veta var vi har varandra. Det är så 

med barns inflytande känner barnen trygghet att vuxna sätter ramarna som gäller blir de trygga 

i det och vågar mer. 
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Dennis framhöll att stenhårda strukturer blir ett hinder, men tillade att struktur behövs 

samtidigt som strukturen även kan böjas så att barnen hela tiden får vara med och bestämma 

lite. Han menade att utan ramar och gränser och utan respekt blir det ingen bra verksamhet, 

alla gör som man vill därför är det viktigt att som pedagog ha fler perspektiv och vara lyhörd. 

Han sa också: 

 

Det blir inte heller bra om barnen börjar känna att deras inflytande blir makt på ett sätt, då 

tycker jag att det blir fel. Man måste försöka balansera när man ger barn inflytande. 

 

Lisa och Linda menade att inte bara strukturen utan pedagogers arbetstider och ekonomi kan 

vara ett hinder. 

 

Vi tolkar att ramar och tydlighet gör att regler sätts upp och då är det vuxna som har en 

auktoritär roll, har makten gentemot barnen. Trots att pedagoger upplever som viktigt att ha 

den här rollen ser de den som ett sorts hinder i barnens inflytande.  

 

Mattiden, vila, vardaglig struktur är saker som barn inte kunde påverka på någon förskola. 

Själva matsituationen såg lite olika ut på förskolorna. Susanne och Lisa menade att det är bra 

att smaka på maten. Anna berättar att nu den här terminen får barnen välja med vem de vill 

sitta bredvid, enda utmaningen barnen får är att välja en kompis som de kan äta i lugn och ro 

med. 

 

Tre av informanterna, Carina, Maria och Tina menar att de har en flexibilitet i verksamheten. 

Carina berättade att de har bestämda platser men barnen kan önska att vara gäst vid ett annat 

bord och oftast kan de tillmötesgå deras önskan. Maria sa att barnen kan skriva brev och 

önska mat hos kocken och i den mån som går sätts maten upp på menyn och ha inflytande på 

det sättet. Tina beskrev att barn kan ha inflytande genom att ha barnråd och skapa en dialog 

med barnet. 

Dennis och Linda tog upp säkerheten som ett hinder för barns inflytande. De menade att det är 

viktigt att som pedagog har man det yttersta ansvaret att barns säkerhet inte riskeras.   

Trots att det spontana svaret från pedagogerna var att de inte ser hinder i barns inflytande kan 

vi konstatera att pedagogernas uppfattningar var att ganska många olika aspekter begränsar 

barnens inflytande på förskolan.  
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6.4 Pedagogers förhållningssätt och barns förståelse över sitt 

inflytande 

 

Alla informanter utryckte att det är viktigt att vara en lyhörd och medveten pedagog och de 

försöker leva upp till det.  Ordet ”lyssna” var ett återkommande begrepp och alla var positiva 

till barns inflytande även om vi märkte att de arbetade i olika utsträckning med det. Carina 

menade att hon är öppen och för henne är det viktigt att barnen får ta del av sin egen dag när 

barnen är på förskolan större delen av dagen. Hon betonade att: 

 

Det är viktigt för mig som pedagog att gå ner på knäna, vara på deras nivå och lyssna in 

barnen så att de känner sig bekräftade och att se till att de får och kan göra som de vill. 

 

Susanne medgav att hon kanske har varit väldigt mycket nej -sägare men hon jobbar med att 

lyssna in barnen och höra vad de tycker och tänker. Lisa menade att det inte är farligt att vara 

tyst som pedagog: ”det är viktigt att lyssna klart och inte avbryta med motfrågor för med en 

motfråga kan man störa barnens tankegång”. 

 

Alla pedagoger gör gällande att barn lär sig ansvar, respekt, och de är viktiga och blir lyssnade 

på. Tre av informanterna, Richard, Susanne och Hanna tyckte att barn lär sig att våga mer av 

att ha inflytande över sin dag. Susanne sa även att barnen lär sig att alla har lika värde och alla 

får säga vad man tycker och tänker: ”Man är inte lika, alla kan tänka på olika sätt men man 

har lika värde.” 

 

Linda och Anna menade att barn lär sig att de är viktiga, deras åsikter är viktiga. Anna menade 

vidare att förskolan är barnets miljö, att det är deras arbetsplats, barnen har inte valt att gå på 

förskolan ”Det är upp till oss att försöka göra den bästa för dem, vi är deras verktyg”. 

Maria och Tina redogjorde för att barn lär sig de demokratiska principerna och på förskolan 

har barn möjlighet att lära sig att påverka. Dennis ansåg att man får bättre självkänsla, respekt 

för andra, att de känner sig värdefulla och får bättre självförtroende. Lisa utryckte att 

pedagoger förhindrar inlärningen av demokratiska principerna med vuxenmakt: 

 

Om vi vuxna använder för mycket vuxenmakt och ser till att barnen gör det de ska för att vi 

har makten försvåras deras förhållningssätt och inlärning på rätt och fel. 
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Vi tolkar det som att pedagogerna har en medvetenhet och tydlig åsikt om vad barn lär sig av 

att ha inflytande. 

På frågan om de tror att barn förstår att de har inflytande var svaret från flera pedagoger 

osäker, de hoppades att de känner eller förstår att de har inflytande. Tre av respondenterna 

Hanna, Dennis och Susanne svarade att barnen frågar och berättar vad de vill göra. Richard 

säger att barnen väljer vad de vill göra och om barnet har svårt för att välja så ska man hjälpa 

till genom att fråga. Dennis menade att det är viktigt att kunna fånga upp barnen och göra 

aktiviteter tillsammans. Anna och Tina trodde absolut att barnen förstår att de kan påverka sin 

dag. Lisa däremot trodde att ibland gör de det, men samtidigt påstår hon att barnen själva 

säger att de inte kan bestämma. Linda hoppades att barnen känner att de kan påverka sin egen 

vardag i allt, påklädning, vem man vill leka med, utflykter, att de har förtroendet för att vuxna 

lyssnar till deras åsikter. Carina och Maria uttryckte att kanske inte alla men de stora gör det 

och är medvetna om det, de yngre barnen kanske inte alltid gör det. Maria sa att: 

 

Vi försöker förtydliga när de får vara med och bestämma och använder ordet påverka så att de 

blir medvetna om att nu har de chansen att bestämma och senare kunna använda det medvetet 

och påverka.  

 

Carina betonade att det hänger mycket på pedagoger att synliggöra och uppmärksamma för 

barnet att de får vara med och bestämma. Hon berättade att det är ganska nytt för arbetslaget 

att synliggöra inflytandet så att barnet förstår. Även Anna berättade att det är ganska nytt att 

arbeta med barns inflytande och hon sätter ord på oron från hennes sida att man kanske inte 

ser om någon blir bortvald och missar mobbning som kan drabba barnet. Synliggöra barns 

inflytande gör alla pedagoger genom dokumentation och att berätta. 

 

 

 

 

 

 



 36 

7 Diskussion och slutsatser 
 

 

I den här delen sammankopplar vi resultatet av vår forskning med de teoretiska 

utgångspunkter som vi har fördjupat oss i. Vårt syfte med studien var att göra en kvalitativ 

undersökning om pedagogernas uppfattning, om pojkar och flickors inflytande i förskolans 

vardag ur ett genusperspektiv. Vi ville undersöka pedagogernas uppfattning om de ser den 

enskilde individen och ifall de arbetar medvetet med att pojkar och flickor får samma 

möjligheter till inflytande. 

 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Vi frågade pedagogerna hur de tolkar barns inflytande och hur pojkar och flickor kan få 

inflytande under sin dag på förskolan. Alla våra informanter tyckte att inflytande är 

sammankopplad med att barn får vara med och påverka sin situation. Däremot uppfattade vi i 

vårt resultat att barnen hade olika stora möjligheter att kunna påverka. När vi vuxna pratar om 

barns inflytande tänker vi från ett vuxet perspektiv. För att kunna tänka utifrån barn perspektiv 

krävs en förmåga att kunna sätta sig in i andras situation och en medvetenhet (Arnér 2009). Vi 

uppfattade utifrån pedagogernas svar att inflytande är ett ganska brett begrepp. Det är viktigt 

att ha kontinuerliga diskussioner med sina kollegor och att reflektera över vad barns 

inflytande är, menar en av våra informanter. Arnér gör skillnad mellan inflytande och 

delaktighet och menar att inflytande i förskolans vardag behöver ske utifrån barns perspektiv 

och med barns synliga inflytande. Pedagoger behöver skapa en tillåtande miljö där barnen 

känner sig trygga att uttrycka sig och tas på allvar (Arnér 2009, s.14).  

 

Utgår vi från Arnérs tolkning av hur barn kan ha inflytande så visar vårt resultat att barnen är 

mer delaktiga än har inflytande över sin dag på förskolan. Arnér tolkar delaktighet som att ta 

del av något som någon redan har bestämt (Arnér 2009, s. 14). Vi tolkar pedagogernas 

uppfattningar som att även när barnen får välja så tar vuxen perspektivet över, därför att det är 

pedagogerna som bestämmer egentligen när och vilka aktiviteter som genomförs. Vi kom 

fram till i vårt resultat att de pedagoger som sa sig arbeta medvetet med barns inflytande och 

jämställdhet utgick mer ifrån ett barnsperspektiv i planeringen och verksamheten. Westlund 

menar att det är svårt att tydligt göra skillnad på inflytande och delaktighet. Hon menar att 



 37 

ansvar och inflytande hör ihop (Westlund 2011). Westlund menar också att pedagoger 

använder olika arbetsformer för att ge barnen möjlighet till inflytande. Utgår vi från 

Westlunds studie har barnen inflytande på förskolan i vår studie men utgår vi från Arnér är det 

inte självklart. Detta visar att barns inflytande är ett begrepp som kan tolkas olika. Även vårt 

resultat visar att pedagogerna uppfattar barns inflytande olika. Westlund kom i sina studier 

fram till att reellt inflytande kan tolkas olika beroende på individen och kan upplevas som 

abstrakt. Hon kom vidare fram till att det finns olika dilemman i pedagogers arbete med barns 

inflytande. Ett dilemma kan vara att pedagogen känner krav på sig i arbetet med barns 

inflytande (Westlund 2011). I vårt resultat visade det sig att några pedagoger kunde uppleva 

att det fanns en osäkerhet i hur man skulle förhålla sig till barns inflytande, som att barnen tar 

över eller någon blir bortvald. Det fanns även en rädsla över att inte hinna se alla individer. 

 

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna uppfattar att både pojkar och flickor har lika stort 

inflytande över sin dag. Pedagogerna uppfattade också att barnen agerade lika i att få 

inflytande oavsett kön. Däremot kom det fram att pojkarna kunde visa större intresse när de 

var intresserade av något och att de även hade flera intresseområden. Pojkarna valde att ha 

mer kommunikation med pedagogerna om det som intresserar dem, vilket också gjorde att 

deras intressen uppmärksammades mer än flickornas. Det påpekades dock att det inte hade 

någon större betydelse för att flickorna kanske hade lika stora intressen men att de väljer 

lugnare aktiviteter. Det var något som även Månsson påpekade i sin studie att pojkarna tar 

större plats i aktiviteter och att det är skillnader i pedagogernas bemötande med pojkar och 

flickor. Pojkarna ges mer uppmärksamhet och utrymme i vuxenledda aktiviteter och 

uppmuntras mer eller mindre omedvetet (Månsson 2000, s.197).  

 

I vårt resultat framgår det att pojkar och flickor agerade på olika sätt när de ville göra något. 

Vår tolkning av pedagogernas svar var att pojkarna ville involvera vuxna medan flickorna 

kanske uppfattades att de klarade sig mer själva. Vi kan inte besvara om det är ett medvetet 

val från flickornas sida att dem drar sig tillbaka utan att vi gör observationer eller om det är 

som Johansson menar att flickorna flyttar sig till förmån för pojkarna. Det visar att 

förväntningar på könen har viss betydelse för barnens rättigheter och samspel med andra 

(Johansson 2008, s.186). Karlsson anser att det är viktigt hur pedagoger förstår och bemöter 

barn för att inte bidra till att förstärka könsroller i att flickor tar ansvar och pojkar ifrågasätter 

makten och tar mer plats (Karlsson 2009, s.186).  
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Resultatet visar att informanterna har relativt lika syn på skillnader mellan könen. Hälften av 

informanterna ser skillnaden i att pojkar är mer rörliga och högljudda än flickorna på 

förskolan, medan flickorna var lite försiktigare och tillbakadragna. Flickorna lekte oftare 

lugnare lekar än vad pojkarna gjorde. Månsson (2000) och Odenbring (2010) skriver i sina 

avhandlingar att det var pojkarna som hördes mest och tog större plats. Därmed är det inte 

självklart att det gäller att alla pojkar i barngruppen har större rörelsebehov eller att alla 

flickor skulle vara mer tystlåtna (Eidevald 2009).  Maria pratade också om att flickor kanske 

hade lite svårare att ta fysisk plats på grund av den rådande normen vi har idag, även om hon 

poängterade att det inte var så hos dem. Marias påstående motsäger sig i vad Eidevald menar i 

sin avhandling. Han såg inte någon skillnad på de arbetslagen som arbetade medvetet med 

jämställdhet eller de som inte uttryckte att de arbetade specifikt med jämställdhet (Eidevald 

2009, s.64).  

 

Vi drar slutsatsen att pedagogerna som uttalat säger att de arbetar medvetet med genus och 

barns inflytande, är de som säger att de inte ser skillnader i barnens agerande. 

 

Några informanter menade att det finns biologisk skillnad men att det inte har betydelse, då de 

möter individen och inte könet. Däremot menar Eidevald att det är svårt att veta om 

pedagogerna möter individen stämmer genom att bara fråga pedagogerna. Han menar vidare 

att man borde se pedagogerna i praktiken, då många som regel säger att de ser till varje barns 

behov men att det inte alltid ser ut så i verkligheten (Eidevald 2009). Det får oss att inse att vi 

borde ha gjort observationer för att se om det de säger överenskommer med hur de arbetar i 

barngruppen med barnen. Eidevald beskriver att han såg många gånger att pedagoger mötte 

pojkar och flickor som gjorde liknande saker på olika sätt, trots att förskollärarna ansåg att de 

utgick från varje barns behov. Han tolkar det som att det är flera diskurser som är närvarande 

även i de arbetslag som sa sig arbeta jämställt (Eidevald 2009). Vi tolkar pedagogernas svar 

som att det finns en medvetenhet och en vilja att se till individen och att de vill ha en 

jämställd förskola. Däremot vet vi inte om det är så eftersom vi bara har använt oss av 

intervjuerna vi har gjort med pedagogerna.  

 

Vi frågade även om pedagogerna uppfattar att flickor och pojkar behandlas lika när det gäller 

barns inflytande. Vårt resultat visar att några pedagoger uppfattar att det inte fanns någon 

skillnad i pedagogernas bemötande. Medan flertalet svarade att de inte är riktigt säkra men 

menar att förhoppningen är att det ska vara så. Lisa svarade direkt att de inte behandlades lika 
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och menade också att tidigare erfarenheter i barnets uppväxt var betydande och att de på så 

sätt även lär sig sin könsroll. Odelfors skriver att den sociala interaktionen har betydelse för 

skapandet av det sociala könet (Odelfors 1998, s.10). Även Davies menar att barnen ofta lär 

sig sin könsroll av andra och sin omgivning (Davies 2003, s.17). Läroplanen säger att 

förskolan ska motverka de traditionella könsmönster och könsroller (Lpfö 98, rev 2010, s.5). 

Utgår vi från de tidigare forskningarna som vi fördjupat oss i, uppfattar vi att pedagogerna gör 

skillnad på ett omedvetet eller medvetet sätt.  

 

Flera av informanterna uppfattade att de arbetade medvetet med att synliggöra för barnen att 

de kan påverka och på så sätt stärka barnet i sin självkänsla. Maria berättade att förskolan 

involverade föräldrar och barn i hur lärmiljön ska se ut och har jobbat utifrån läroplanen aktivt 

och medvetet ur ett genusperspektiv, det vill säga att flickor och pojkar ska ges möjlighet till 

inflytande. Barn kan ha inflytande på flera olika sätt som temaarbete, eller att barnen 

involveras redan i planeringen. Miljön var för alla våra informanter viktig och de menade att 

förskolans miljö behöver vara formad så att barnen fritt ska kunna nå materialet och att miljön 

ska vara inbjudande och utmanande.  Vårt resultat visar att pedagogernas uppfattning hur 

miljön kan möjliggöra barns inflytande var olika. Några pedagoger ansåg att det ska vara en 

inbjudande miljö och allt skulle vara på barnens nivå. De som arbetade medvetet med barns 

inflytande involverade barnen i utformningen av miljön och att de utgick ifrån barnens behov 

och önskningar. Pramling, Sheridan och Johansson har studerat barns lärandemiljö och 

kommit fram till att olika kvalité ger olika förutsättningar för barn att utvecklas (Pramling, 

Sheridan & Johansson 2009). Vi kom fram till i vårt resultat att förskolor med medvetna och 

kunniga pedagoger har en högre kvalitet och förskolorna där barn begränsas i sitt inflytande 

kan ha en lägre kvalitet. 

 

Karlsson har studerat hur barn samspelar med sin omgivning utifrån ett barnperspektiv och 

menar att barn visar stort förtroende för vuxnas auktoritet och vilka demokratiska värden som 

finns i förskolan påverkas av samspelet (Karlsson 2009). Flera pedagoger menade att det är 

viktigt att lyssna på barnet och respektera deras åsikter. För att barnen ska kunna känna sig 

delaktiga och viktiga behöver de kunna påverka sin situation under dagen. Johansson och 

Pramling lyfter också fram att med kunskap, ömsesidighet och lyhördhet kan pedagogerna 

göra barnen mer delaktiga och det kompetenta barnet lyfts fram genom delaktighet 

(Johansson & Pramling 2003, s.25). Pedagogernas uppfattning stämmer överrens med tidigare 

forskning. 
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Vi uppfattade pedagogerna som att det finns massor med möjligheter genom att ge barnen 

tillfällen till inflytande. Samtidigt ansåg pedagogerna att det finns hinder också för barnen i 

deras möjlighet i att ha inflytande. En informant menade att pedagogstyrda aktiviteter kan 

vara ett hinder då barnen bara har möjligheten att välja att inte vara med, däremot kan barnen 

inte bestämma så mycket i själva aktiviteten. Några pedagoger menade att det är viktigt att 

vara lyhörd och att ta reda på barnens åsikter för att få fler perspektiv, samtidigt som de ansåg 

att utan respekt, ramar och gränser blir det ingen bra verksamhet på förskolan. Arnér och 

Tellgren menar att förskolan lägger grunden till barns demokratiska handlande, att ta ansvar, 

visa respekt, våga påverka och säga sin åsikt (Arnér och Tellgren 2006).  

 

Vi uppfattar pedagogerna som att de ser som nödvändigt att ha en balansgång mellan att låta 

barnen få inflytande och att strukturera upp vardagen som kanske inte är helt lätt. Vi ser det 

som att det lätt kan skapa ett maktförhållande som kan påverka barnens inflytande. Arnér och 

Tellgren menar att pedagogernas professionella kunskap och förmågan att tolka blir då en 

viktig del i arbetet med barns inflytande (Arnér och Tellgren 2006). Även Westlund visar i sin 

avhandling att pedagogers förhållningssätt är avgörande för hur barn får möjlighet till 

inflytande (Westlund 2011). 

 

Flera pedagoger beskriver ramar som viktiga. Vi tolkar det som att de menar att ramar är 

regler, tydlighet och struktur för dagen som är nödvändiga och dem kan inte barnen påverka. 

Makten från ett vuxenperspektiv kan visa sig i att barn har bestämda platser eller att det är 

vuxna som bestämmer när vissa aktiviteter ska ske. Flera av informanterna beskrev att de på 

ett medvetet sätt bestämmer över barnen och barnen behöver tydlighet. Vi ser att makt som 

utövas på ett medvetet sätt behövs för att hålla balansen på förskolan. Tidigare forskning 

Arnér och Tellgren (2006), Johansson och Pramling (2003), Karlsson (2009), Westlund (2011) 

visar att barn ser vuxna som viktiga och visar förtroende för vuxnas auktoritet. En av 

informanterna sa att barnen accepterar att vuxna bestämmer och i vissa situationer vet bäst, 

men som vuxen behöver man förklara varför det är så. Flera informanter menar att barn mår 

bra av tydlighet och ramar. Maria ger förklaringen ”om barn ska kunna få inflytande behöver 

de känna sig trygga och då vågar de mer”. Tina gör gällande att det är vuxnas ansvar att skapa 

trygghet i gruppen och i vissa situationer ska barn inte bestämma. Det visar sig att 

pedagogerna upplever att ha en maktrelation är nödvändig och även ofrånkomlig på förskolan. 
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Westlund menar att utöva makt behöver inte ha en negativ betydelse utan kan vara en 

nödvändighet. Westlund skriver också att som pedagog måste man vara medveten om hur 

bestämmandet sker och i vilket sammanhang. Maktutövande kan vara en tillgång och en 

begränsning i barns inflytande (Westlund 2011, s.172). En informant uttryckte att för mycket 

vuxenmakt försvårar barns förhållningssätt och inlärning till rätt och fel. Vi anser också att för 

mycket maktutövande kan försvåra för barnen genom att de inte vågar ta för sig och säga sina 

åsikter. Då blir det svårt att lära sig de demokratiska principerna redan när de är små. I 

Karlssons studie framgår att pedagogers förhållningssätt och språkbruk har betydelse i hur 

flickor och pojkar visar omsorg och respekt. Barn agerar utifrån de samspel som de befinner 

sig i därför är det viktigt att titta på maktordningens betydelse hur lärandet sker (Karlsson 

2009, s.186).  

 

Förhållningssättet som pedagogerna ser som viktigast är att de ska vara lyhörda. Alla 

pedagogerna har en medvetenhet och en tydlig åsikt om vad barnen lär sig av att ha 

inflytande, som att ta ansvar, våga ta för sig och göra sin röst hörd.  

Maria menade att för henne är att arbeta med barns inflytande en metod och ett mål att barnet 

förstår de demokratiska processer för att senare i livet ska kunna vara med i samhället. Hinder 

som dyker upp när det gäller barns inflytande är ramar och regler. Vi tolkar pedagogernas 

uppfattningar om vad barn lär sig av att ha inflytande är sammankopplade med läroplanens 

mål. 

 

Hur barn kan uppfatta sitt eget inflytande innebär, att vara en lyhörd pedagog. Pedagogerna 

känner en osäkerhet i hur barnen uppfattar sitt inflytande men att vara lyhörd och medveten 

hjälper barnen att förstå att de kan påverka. En viktig aspekt är, att som pedagog att tala om 

för barnen att de har inflytande när dem har det. På så sätt blir barnen medvetna om det. 

Pedagogernas professionella kunskap och förmågan att tolka blir en viktig del i arbetet med 

barns inflytande (Arnér och Tellgren 2006). Vi anser att vara lyhörd och göra det på ett 

medvetet sätt som pedagog ,inte bara hjälper barnen i deras inflytande utan barnen även 

förstår att de har inflytande och kan påverka. Pedagogens förhållningssätt blir en viktig 

aspekt. 
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7.2 Slutsatser  

 

I vår studie har vi utgått från ett vuxet perspektiv, vilket inte alltid ger en rättvis bild av 

verkligheten i vår forskning. 

När vi ställde frågan hur pedagogen tolkar begreppet barns inflytande var samtliga 

informanter enade om att det hade med påverkan att göra. Sedan kunde vi däremot se att 

påverkan hade lite olika innebörd där några informanter mer ansåg att miljön skulle vara 

tilltalande och att barnen kunde få tillgång till materialet på egen hand. Medan några 

informanter menade att barnen skulle kunna vara med och påverka dagens innehåll och 

samtidigt vara med och utforma miljön. 

 

Till vår forskningsfråga om hur pedagogerna uppfattar flickor och pojkars inflytande på 

förskolan, fick vi fram att alla pedagogerna ansåg att det inte finns någon skillnad i hur pojkar 

och flickor agerade för att få inflytande i förskolan. De menade att alla barn får möjlighet att 

få inflytande. Vårt resultat visar att pojkar oftast fick igenom sin önskan för att de hade haft 

mer kommunikation med pedagogerna. Pedagogerna menar att pojkarna hade varit mer 

påstridiga eller att de visade större intresse än flickorna gjorde. Vi kom fram till i vår studie att 

det finns en vilja och engagemang från pedagogerna att involvera barnen mer och mer i 

verksamhetens utformning, men att det finns en vuxenmakt som begränsar barns inflytande. 

Som vi har beskrivit tidigare, resultatet visade att de som reflekterat mer kring barns 

inflytande och jämställdhet arbetade också mer medvetet med det. 

 

Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att det finns mest möjligheter, men det visar sig att 

det även finns hinder. Hindrena behöver inte alltid vara en nackdel för verksamheten. 

Pedagogerna väljer under vissa delar av dagen aktiviteter åt barnen, då de önskar att barnen 

ska pröva på nya aktiviteter. Detta görs medvetet för att barnen eventuellt ska få nya intressen. 

Rutinerna och reglerna ses som hinder, samtidigt visar det sig att pedagogerna ser det som en 

viktig del av deras verksamhet. Några pedagoger anser att de måste ha regler och rutiner då 

det kan motverka att eventuellt ett barn tar för stor plats på bekostnad av andra barn. 

Pedagogstyrda aktiviteter var den typen av aktivitet barnen oftast inte kunde styra över, de 

kunde välja att inte delta. Maktutövande kunde pedagogerna se som en nödvändighet för att 

kunna ha en balans mellan barns inflytande och verksamhetsutformning.  
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Vår slutsats i vår studie är pedagogerna uppfattar att de försöker se till att barnen har 

inflytande under hela dagen, där miljön är en viktig aspekt, men barnen blir ändå begränsade i 

sitt inflytande. Hur barnen kan påverka sin dag kan se olika ut på olika förskolor enligt 

informanterna. Vissa förskolor har ett mer medvetet arbete kring barns inflytande och 

jämställdhet, vilket också visar sig i vårt resultat. Enligt pedagogerna är planeringen av dagen 

en avgörande del i barns inflytande. Pedagogerna visade en osäkerhet i hur barnen uppfattade 

sitt inflytande över sin dag på förskolan. De menar att medvetenhet och lyhördhet är ett 

viktigt förhållningssätt i tydliggörandet för barnen att de har inflytande. 

 

Vi anser att vår forskning är liten men den är av betydelse. Trots att det finns tidigare studier 

om barns inflytande ur ett genusperspektiv anser vi att det behöver fördjupas och 

problematiseras från olika håll. Detta leder till att barnen kan få möjligheten att lära sig de 

demokratiska principerna redan från småbarnsålder. Framförallt hoppas vi få pedagogerna 

mer medvetna kring ämnet.  

 

 

7.3 Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar om pojkar och flickors 

möjligheter och hinder till inflytande i förskolans vardag. För att få svar på våra frågor 

använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade både kvinnor och män och kom fram 

till att klimatet som råder på förskolan lyser igenom i deras svar. Vi tror att svaren hade 

kunnat se lite annorlunda ut om vi i vissa fall bett informanterna att vidareutveckla sina svar 

mer. Vi upptäckte i vissa svar när vi analyserade transkriberingen att vi hade velat veta mer 

för att svaren ibland uppfattades otillräckliga. Vi kan konstatera att vi borde ha varit mer 

uppmärksammade och ställt fler följdfrågor än vad vi gjorde. Vi har insett att observationer 

skulle ha hjälpt oss till en mer verklig bild, hur det egentligen är i verksamheten. Samtidigt är 

vi medvetna om, att vi inte hade möjlighet på grund av tidsbrist att kunna observera på alla 

fem förskolor. I och med att vi valde medvetet att intervjua pedagoger så visar vår studie hur 

pedagogerna uppfattar att barnen kan påverka sin dag på förskolan från ett vuxenperspektiv. 

Vi har fått positiv respons från pedagogerna och de ansåg att frågorna vi ställde var relevanta 

och att frågorna fick dem att tänka till om hur de förhåller sig i verksamheten. 
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7.3.1 Närhet och att ta avstånd 

Svårigheten med att genomföra studien var att ta avstånd och försöka undersöka vår studie 

utan att våra erfarenheter påverkar oss i vår forskning. Vi båda två är verksamma på förskolan 

och har flera års erfarenhet. Det var svårt att inte hålla med informanterna flera gånger i vad 

de säger under intervjuns gång och ställa frågorna utan att vara normativa. Under studiens 

gång upptäckte vi att vi kanske förväntade oss ett svar utifrån våra egna erfarenheter. Trots 

våra svårigheter med att skilja forskningsarbetet från våra erfarenheter har vi lärt oss mycket 

och resultatet av vår studie visar att pedagogerna uppfattar att barnen får mer inflytande på 

förskolan än vad vi föreställt oss i början på forskningen. Läroplanen och förskolans 

styrdokument får en mer centralt plats i verksamheten och pedagogerna eftersträvar en 

jämställd förskola. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 

 

Många tankar har vuxit fram under studiens gång i hur barns inflytande ur ett genus 

perspektiv skulle undersökas på en djupare nivå för att kunna få en verkligare bild om 

förskolans verksamhet. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur barngruppens 

storlek och pedagogernas kompetens påverkar barns inflytande på förskolan. Ett annat 

intressant område som vi anser att det skulle vara intressant att undersöka är om det finns 

skillnad i jämställdhetsarbete och barns inflytande i förskolor där bara kvinnliga pedagoger 

arbetar i jämförelse med förskola där både kvinnliga och manliga pedagoger arbetar. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat på förskola? Den här på förskolan? 

 Beskriv lite kort förskolan (storlek, barngrupp). 

 Hur tolkar du begreppet barns inflytande? 

 Beskriv hur barn kan påverka sin dag på förskolan? 

 Tycker du att miljöns utformning har betydelse på barns inflytande? Om ja på vilket 

sätt ge exempel. 

 Hur förhåller du dig till barns inflytande på förskolan? Ge exempel. 

 När, i vilka situationer kan barn inte ha inflytande här på förskolan? 

 Upplever du att barnen förstår om de har inflytande? 

 Hur tror du att de uppfattar att de kan påverka sin situation? 

 Upplever du att pedagoger behandlar pojkar och flickor lika när det gäller barns 

inflytande? 

 Tycker du att det finns olikheter mellan könen? 

 På vilket sätt ser du skillnader mellan pojkar och flickors agerande när de påverkar sin 

situation på förskolan? 

 Vad tror du att barnen lär sig av att ha inflytande? 

 Vilka möjligheter eller hinder ser du med att barn påverkar sin dag på förskolan? 

 Hur tydliggör ni barns inflytande? 

 Något mer som du vill berätta? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 
 

Vi heter Berit Lansén och Melinda Szell. Vi läser till förskollärare på Södertörns 

högskola och nu ska vi skriva ett examensarbete om pedagogers bemötande och 

barns inflytande på förskolan i ett genusperspektiv. För att kunna göra våra 

studier valde vi att göra kvalitativ undersökning som forskningsmetod. För vårt 

arbete behöver vi göra intervjuer med några pedagoger och observera deras 

förhållningssätt till barnen för ett få relevant information i pedagogernas syn 

och arbete på förskolan. 

Fokus ligger på pedagoger som innebär att vi kommer inte att intervjua barnen 

eller göra observationer på dem. Intervjuerna kommer att vara anonyma som 

innebär att ingen kan spåra pedagogers identitet eller förskola. Du kan avbryta 

intervjun när som helst om det känns obehagligt för dig. Intervjun kommer att 

användas i forskningsändamål för examensarbetet. 

 

Tack på förhand! 

Berit Lansén och Melinda Szell 

 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på tel: 

Melinda – xxxxxx 

Berit – xxxxxxx 

 


