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Abstract 

 

Titel: Influence and boundaries in preschool - A study of teachers' attitudes to children's 

influence and boundaries in preschool. 

 

This qualitative study is aimed to find out how teachers at one preschool relate to influence 

and boundaries. This has been carried out through qualitative interviews whose contents have 

been analyzed and processed. The theoretical framework of the study is the philosophy of 

John Dewey derived from Pragmatism, where thought and action is seen as one where the 

child needs to try and experiment to learn. We are two authors who stand for this study in 

which we both were present at all times for the interviews. 

 

The interviews revealed that teachers believe that influence is important for children's self-

esteem, to become a good citizen of the community and to learn that certain things are 

expected. It also emerged that influence combined with boundaries is seen as very important. 

 

It appeared that the teachers look at influence in preschool in three different ways - influence 

here and now, influence in the future and influence for the children self-esteem. Overall, it 

appeared that the influence is seen as important in combination with boundaries. 
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1. Inledning  

 

 

Vid en frukostsituation i förskolan gör sig ett treårigt barn redo att hälla flingor i sin filmjölk 

när en pedagog tar skålen med flingor ur händerna på barnet och frågar ”Vill du ha flingor?”. 

Pedagogen väntar inte på ett svar, utan häller på flingor. Detta är en observation gjord av en 

utav oss på en tidigare arbetsplats och detta väckte vår idé om att låta vårt examensarbete 

handla om just barns inflytande och gränssättning i förskolan. Situationen med flingorna anser 

vi är ett exempel där pedagogen tar ifrån barnets chans till inflytande över situationen. 

 

Genom åren som lärarstudenter har barns inflytande och gränssättning varit något som vi 

alltid haft i våra tankar. Barns möjlighet eller omöjlighet att kunna påverka sin situation är för 

oss en stor och viktig fråga. Erfarenheter som vi har observerat under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har gjort oss både upprörda över hur lite inflytande en del 

barn har över sin egen situation men också imponerade över hur en del pedagoger lyckas 

kombinera barns inflytande med att sätta gränser.  

 

 

Det handlar om att ta hand om en gemenskap 

där alla har en ”röst” och blir sedda och 

lyssnade på. Det handlar inte om att odla 

individer, utan om att ta varandra på allvar 

(Små barns delaktighet och inflytande – 

några perspektiv. Johannesen & Sandvik 

2009, s. 42). 
 

 

 

Författarna Nina Johannesen & Ninni Sandvik lyfter det faktum att vuxna människor alltid 

befinner sig i en maktposition i relation till barn. De menar att varje vuxen person med makt 

påverkar barnets möjlighet att ha inflytande över sin egen situation och möjlighet till 

delaktighet. De anser att skillnaden mellan att släppa på ansvaret och att släppa på kontrollen 

bör tydliggöras genom att våga låta barnen ha mer inflytande utan att släppa dem helt – alltså 

att det handlar om hur pedagoger förvaltar ansvaret och makten. De menar att för att barnen 

ska kunna ha inflytande är det en nödvändighet för pedagoger att våga släppa taget en aning 

(Johannesen & Sandvik 2009, s. 42). 
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Syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagoger på en Reggio Emiliainspirerad 

förskola ser på barns inflytande i förskolan samt att bidra till förståelse för hur barns 

inflytande går att kombinera med pedagogers gränssättning. 

 

 

1.1 Styrdokument 

 

Förskolan har olika styrdokument att förhålla sig till, bland annat läroplanen som utgör en rad 

olika strävansmål. Vi upplever målen som tydliga och konkreta, men att tillvägagångssättet är 

helt beroende av hur personalen på förskolan väljer att tolka det tillvägagångssätt de vill 

använda för att uppnå dessa strävansmål.  

 

I målen ur läroplanen som rör sig om inflytande har vi valt två mål som vi upplever skildrar 

olika dimensioner av barns inflytande i förskolan. Det första läroplansmålet vi presenterar 

tänker vi visar att förskollärare ansvarar för att på lång sikt sträva efter att barnen ska kunna 

påverka sin situation och utöva inflytande. Det andra målet upplever vi skildrar situationen i 

förskolan här och nu – att barnen ska få ha inflytande över verksamhetens innehåll och få göra 

sin röst hörd. Det första målet upplevs mer som ett strävansmål, medan det andra enligt oss 

upplevs som något som skall uppnås. Vi har valt dessa två olika dimensioner av läroplansmål 

gällande inflytande av den anledning att dessa mål visar hur viktigt det är att barns inflytande 

får ta plats i den dagliga verksamheten samt att det även är minst lika viktigt att se på 

inflytande ur ett framtidsperspektiv – att barnen är vår framtid och en del av samhället. 

 

 

I läroplanen för förskolan står det skrivet att förskolan ska sträva efter att: 

 

 
Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

(Lpfö 1998, rev. 2010, s.12). 

 

 

Förskollärare ska ansvara för att: 

 
Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll (Lpfö 1998, rev. 2010, s.12). 
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Då dessa läroplansmål är just mål för pedagoger att uppnå och inte en beskrivning av hur de 

ska gå till väga kan alla läroplansmål, inklusive dessa, tolkas på olika sätt av olika förskolor. I 

det första målet ur läroplanen vi presenterat ovan framgår det att alla barn ska ha möjlighet att 

påverka sin situation. Det andra målet ur läroplanen vi citerat handlar även det om att barnen 

ska få påverka sin situation, men i större utsträckning vad gäller sättet att arbeta och vad 

verksamheten ska innehålla. Hur detta kan se ut i praktiken är vad vårt examensarbete handlar 

om då vi har undersökt hur fem pedagoger på en Reggio Emiliainspirerad förskola ser på 

barns inflytande och gränssättning i förskolan.  

 

Då läroplanen för förskolan visar att barn har rätt till inflytande funderar vi över om det i 

kombination med pedagogernas ansvar att sätta gränser kan leda till ett dilemma i frågan om 

hur mycket inflytande barn bör ha och i vilka situationer. I och med att den vuxne har makt i 

relation till barnet kan barns förutsättningar för delaktighet och inflytande variera, beroende 

på hur pedagogen förvaltar sin makt. Alltså är det viktigt att belysa att vår undersökning 

endast gäller de fem pedagogers tankar och åsikter kring barns inflytande och gränssättning på 

den förskola vi har besökt. 
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2. Syfte & frågeställningar  

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur fem pedagoger på en Reggio 

Emiliainspirerad förskola förhåller sig till barns inflytande och gränssättning i förskolan, samt 

om och i så fall hur det enligt pedagogerna går att kombinera barns inflytande med 

gränssättning. 

 

- Vad anser pedagoger att inflytande hos barn i förskolan innebär?  

- Vad anser pedagoger att gränssättning i förskolan innebär? 

- Hur och i vilken grad anser pedagoger att det går att kombinera barns inflytande med 

gränssättning? 
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3. Teoretisk ram 

 

Den teoretiska ram som är relevant för denna studie är Johns Deweys filosofi om att barnet 

utvecklas genom ett samspel med omvärlden. En viktig utgångspunkt för Dewey var 

pragmatismen som betonar handlingens och praktikens betydelse (Burman 2014, s.22). 

 

Ett centralt begrepp inom Deweys filosofi är learning by doing som också beskrivs som hans 

slagord. Dessa slagord står för en syn där barnet är aktivt med sin omgivning. Barnet behöver 

ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Barnets intresse och aktivitet är 

utgångspunkten i utbildningen, men Dewey förespråkade inte en kravlös utbildning, utan 

menade istället att läraren bör stimulera och aktivt fördjupa barnets utveckling. Stora krav bör 

ställas på lärarens pedagogiska kunskaper. Dewey talade om att leva som man lär och vikten 

av att reflektera över sina handlingar. Teori och praktik ses enligt Dewey inte som varandras 

motsats, utan som att det ena är en förutsättning för det andra (Hartman, Hartman & Lundgren 

2004, s.17).   

 

I denna studie har tanken om att barn lär sig och skaffar sig erfarenheter genom att pröva och 

experimentera legat som grund för analysen. Då tanken är att undersöka hur pedagoger på en 

förskola förhåller sig till barns inflytande och gränssättning, upplevde vi det intressant att låta 

studien genomsyras av ett synsätt där Deweys slagord learning by doing fokuseras. 

 

Valet av teoretisk ram grundar sig i att vi är av åsikten att barn behöver vara aktiva och 

experimentera för att således kunna ha inflytande. Genom att pröva och upptäcka 

konsekvenser får barnen även upptäcka vart gränserna går. Deweys tankar om att barn bör ges 

möjlighet att pröva och experimentera säger enligt vår tolkning en del om vad han ansåg om 

inflytande. Att se på barn som aktiva och att det är en nödvändighet med både teori och 

praktik bör enligt oss betyda att barn ska ges inflytande. Våra tolkningar av informanternas 

berättande har genomsyrats av tanken att barn lär sig av att aktivt pröva. Delar ur intervjuerna 

som är särskilt relevanta för inflytande och gränssättning har särskilt lyfts fram och 

analyserats genom Deweys slagsord learning by doing.  
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4. Tidigare forskning  

 

Det har gjorts en del forskning inom vårt forskningsfält, vi upplever dock att det då mestadels 

har forskats om demokratiuppdraget i förskolan och inte just barns inflytande, även om det 

har gjorts forskning inom det området också. I denna undersökning används två avhandlingar. 

Den ena avhandlingen, skriven av Katarina Ribaeus, handlar i sin helhet om demokrati, 

inflytande och delaktighet i förskolan. Den andra avhandlingen, skriven av Elisabeth Arnér, 

handlar om barns inflytande i förskolan sett som en möjlighet eller problematik för de vuxna.   

 

Katarina Ribaeus, lektor vid Karlstads Universitet, skriver i sin avhandling att hon vill bidra 

till kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan se ut och förstås, och också om barns 

agerande i verksamheten. Ribaeus talar också om ämnet barnsyn som hon menar till stor del 

ligger som grund för hur pedagoger tolkar demokratiuppdraget, men även att oavsett hur 

pedagoger tolkar demokratiuppdraget, ses inflytande och delaktighet som mycket viktigt 

(Ribaues 2014).  

 

Ribaeus har besökt en förskola i olika långa perioder under ungefär två år, vid sammanlagt 

trettiotvå tillfällen. Hennes forskning har utgått från observationer dokumenterade genom 

fältanteckningar, fokusgruppsintervjuer och olika lokala dokument (Ribaeus 2014). 

 

I resultatet av Ribaeus undersökning framkom bland annat att det fanns en tydlig ambition om 

att barn ska ha rätt till inflytande i verksamheten och att demokrati är ett pågående arbete, 

men att det saknas redskap för att implementera detta i verksamheten. Å andra sidan förekom 

många situationer i förskolan då barnen faktiskt utövade både demokrati och inflytande. 

Ribaeus forskning visar att förskollärarna skapade möjligheter för barns inflytande genom att 

ta till vara på barnens egna initiativ och genom att låta barnen få göra egna val. Förskollärarna 

lät barnen få ta eget ansvar för olika delar i förskoleverksamheten, men Ribaeus forskning 

visar också att förkollärarnas tankar om barns rätt till inflytande ibland stannade på 

formuleringsnivå, men att det fanns en ambition att utveckla detta framåt (Ribaeus 2014).   

 

Ur Ribaeus undersökning framkom också att pedagogerna var av åsikten att 

demokratiutbildning och demokratiuppdraget bör inkludera mer än att bara utbilda om och för 

demokrati. Förskollärarna uttryckte att de vill se inflytande som en central roll i 
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förskoleverksamheten – att barnen ska vara med och skapa demokrati och inte bara lära sig 

om demokrati. Resultatet ur Ribaeus forskning visar på en ambition hos förskollärarna om att 

barnen ska kunna påverka förskolan här och nu (Ribaeus 2014). 

 

Författaren Elisabeth Arnér har utfört sin forskningsstudie i syfte att beskriva hur pedagoger i 

förskolan arbetar för att kunna ge barnen inflytande i förskolan. Arnér har analyserat det 

utvecklingsarbete som utgick från att pedagogerna på förskolan skulle utveckla sitt sätt att 

möta barns initiativtagande och möjlighet till inflytande. Hon har studerat hur pedagogerna 

själva framställer sitt förhållningssätt till och hur de synliggör barns inflytande i förskolan. 

Arnér har byggt sin forskning på berättelser utifrån samtal mellan förskollärare (Arnér 2006). 

 

Resultatet av Arnérs forskning visar att då pedagogernas invanda och förgivettagna 

förhållningssätt uppmärksammats och gjorts synliga har det där efter skett en 

förändringsprocess. Hon skriver att pedagogerna har ifrågasatt sitt eget arbetssätt i praktiken 

och också testat sig fram genom läxor och kontinuerliga samtal med varandra om både 

litteratur och praktiska händelser. Genom detta menar Arnér att pedagogernas intresse tilltagit 

kring att diskutera litteratur och att se kritiskt på sitt eget handlande – det som tidigare tagits 

för givet och inte uppmärksammats. Genom att ämnet inflytande lyftes i förskolan, och målet 

var att barnens skulle ges mer inflytande, skedde en positiv förändring och pedagogerna blev i 

större utsträckning mer medvetna om situationer som tidigare tagits för givna eller 

överhuvudtaget inte uppmärksammats. Detta skapade hos barnen större kreativitet och djupare 

koncentration vilket ledde till ett lugn som tidigare inte funnits i barngruppen. Arnér berättar 

också att utvecklingsarbetet resulterat i mindre tjat från pedagogerna och att de barn som 

tidigare setts som ”svåra” istället har förbättrat sin interaktion med både barn och vuxna. 

Pedagogerna uppgav att de tidigare inte förstått hur mindre inflytande för barnen har påverkat 

deras liv på förskolan i en negativ riktning och hållit tillbaka dem. Pedagogerna fann efter 

utvecklingsarbetet en förståelse för att en för hårt styrd och återhållsam verksamhet istället 

hindrar barnen från inflytande och ansvar – vilket de är av åsikten att barnen behöver (Arnér 

2006).  
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5. Metod 

 

I detta kapitel redogörs den kvalitativa metod som undersökningen bygger på. Kapitlet inleds 

med en redovisning av den metod vi utgår från i undersökningen. Därefter redovisas urval, 

genomförande och slutligen etiska överväganden. 

 

 

5.1 Val av metod 

 

Då denna undersökning riktar sig mot hur pedagoger förhåller sig till barns inflytande och 

gränssättning i förskolan, blev vårt val av metod kvalitativ metod. Författarna Göran Ahrne & 

Peter Svensson beskriver kvalitativa metoder som en samling av olika metoder där vikten 

snarare ligger på kvalité än kvantitet. Till dessa metoder hör observationer, intervjuer och 

analyser av texter. Kvalitativ metod kan kortfattat innebära att se till en händelse, en 

upplevelse eller ett yttrande till skillnad från kvantitativ metod som riktar sig mot att mäta 

eller beräkna något (Ahrne & Svensson 2011, s.11-12).  

 

Staffan Stukát, universitetslektor, presenterar olika slags intervjuer anpassade efter olika 

situationer och tillfällen. Vi har använt oss av ostrukturerade intervjuer i vilka ordningen på 

frågorna inte är bestämd och istället anpassas efter hur situationen ser ut. Ett antal 

huvudfrågor ställs på samma sätt till alla informanter som sedan följs upp av individuella 

följdfrågor. Det kan till exempel handla om att fråga: Har jag förstått det rätt om...? Målet är 

att få ut en så nyanserad information som möjligt. Stukát förklarar att det vid ostrukturerade 

intervjuer kan krävas förkunskaper och stort engagemang (Stukát 2005, s 44-55).  Detta har vi 

haft i tanken då vi valde att endast intervjua fem pedagoger – detta för att verkligen kunna 

fokusera på att få våra intervjuer att bli så detaljrika och nyanserade som möjligt.  

 

Då vårt syfte var undersöka hur pedagoger ser på barns inflytande och gränssättning i 

förskolan passade kvalitativa intervjuer som metod bäst. Trots att Ahrne & Svensson 

beskriver kvalitativa intervjuer som en mycket effektiv och lönsam metod lyfter de ändå en 

del svårigheter. Svårigheterna rör sig om att intervjuer ofta är mer tidskrävande och flerdelat 

än man kanske först tänkt. De beskriver att intervjuerna inte bara ska genomföras utan sedan 

även transkriberas, analyseras och återges i skrift (Ahrne & Svensson 2011, s.37). Vi har 
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genomfört våra intervjuer på ett väl genomtänkt sätt där vi noga övervägt våra intervjufrågor 

och spelat in intervjuerna. Vi båda har varit närvarande vid varje intervjutillfälle där en av oss 

har ställt frågor medan den andra fört anteckningar utifall att inspelningarna skulle vara 

otydliga. Då vi båda varit närvarande vid varje intervjutillfälle har vi dessutom haft 

möjligheten att bolla med varandra. Två personer kan tolka informantens svar på olika sätt 

och därför upplever vi det på det sättet som en fördel att vara två. Å andra sidan har vi 

funderat över om vissa informanter kan ha känt sig obekväma, som om de hamnat i underläge 

i en slags maktrelation. Detta skulle möjligen ha kunnat leda till att personen inte svarat helt 

uppriktigt på frågorna vi ställt. Då vi, trots detta, ansåg att fördelarna med att båda två 

närvarade vid varje intervju övervägde nackdelarna gjorde vi vårt bästa för att informanterna 

skulle känna sig så bekväma som möjligt i situationen. Den av oss som förde anteckningar 

medan den andre intervjuade höll sig i bakgrunden, medan den som intervjuade förde 

dialogen framåt på ett så naturligt sätt som möjligt. Dessutom lät vi informanterna själva välja 

miljö att genomföra intervjuerna i. Detta upplevde vi uppskattades. Vi tänker att risken med 

att bara låta den ena av oss medverka vid en intervju skulle kunna leda till en mindre rättvis 

bild av informantens svar på så sätt att intervjuarens värderingar vävs in i tolkningen av 

svaren på ett helt annat sätt. Vi anser att två personers närvaro ger en mer rättvis bild av 

informantens tankar och uttryck.  

 

 

5.2 Urval 

 

Vi fick kännedom om förskolan vi valt genom att läsa en artikel om inflytande och blev 

mycket intresserade av förskolan. Förskolan arbetar mycket med just barns inflytande då 

deras pedagogiska inriktning är Reggio Emiliainspierad. Pedagogerna vi har intervjuat arbetar 

mycket aktivt med en Reggio Emiliainspirerad pedagogik och hela förskolan som är nybyggd 

är miljömässigt utformad efter ett Reggio Emiliakoncept. Då förskolan består av fyra olika 

baser, med 30-40 barn och 6-8 pedagoger, valde vi att endast rikta vår undersökning mot just 

denna förskola med tanke på den tid vi hade att disponera. 

Vår undersöknings syfte riktar sig mot att få förståelse för hur pedagoger på en Reggio 

Emiliainspirerad förskola förhåller sig till barns inflytande och gränssättning i förskolan och 

om och i så fall hur detta kombineras. Därför har vi intervjuat fem pedagoger från fyra olika 

avdelningar. Tre pedagoger arbetar med de äldre barnen (3-5 år) och två pedagoger arbetar 
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med de yngre barnen (1-3 år). Detta är tänkt för att få förstålse för hur pedagogerna på 

förskolan tänker kring barns inflytande i alla åldrar i förskolan.  

Författaren Karin Wallin talar om det självständiga och aktiva barnet och lyfter problematiken 

med att en förskolemiljö är anpassad efter vuxna. Hon menar att barnet blir inaktivt och 

osjälvständigt i en miljö som inte är rätt anpassad, och att barnet då inte får möjlighet att 

använda sin kompetens och utvecklas (Wallin 2003, s. 87-88). Förskolan Oceanens miljö är 

utformad som så att allt material och alla möbler är anpassat efter barnens ålder och vad 

barnen klarar av. Namnet på förskolan är fingerat. Vi har valt att kalla förskolan för Oceanen. 

På varje bas arbetar mellan 6-8 pedagoger och barnatalet är därför större än i de klassiska 

barngrupperna där det vanligtvis arbetar ca tre pedagoger. Vi benämner både förskollärare och 

barnskötare som pedagoger i undersökningen – detta för att pedagogerna har olika lång 

arbetserfarenhet i förskolan samt olika utbildning, och detta är något vi tänkt inte ska påverka 

vår syn på de intervjuades svar. Vår tanke var att alla pedagogers svar skulle väga lika tungt, 

oavsett bakgrund.  

 

Denna undersökning är heller inte menad att ge några generella slutsatser, utan riktar sig till 

att skapa ökad förståelse för pedagogers förhållningssätt och tankar kring barns inflytande i 

förskolan. 

 

 

5.3 Genomförande 

 

Efter att ha läst om Oceanen i en artikel tog vi kontakt med förskolechefen via mail. 

Förskolechefen var mycket positiv till vår önskan om att få intervjua fem pedagoger om barns 

inflytande och gränssättning. Vi mailade sedan ett dokument som förskolechefen gav till de 

personer som skulle intervjuas. I det informerade vi om informanternas rättigheter och 

bifogade även intervjufrågorna. Därefter bokade vi in två olika dagar och tillfällen att utföra 

intervjuerna på. På grund av stor personalbrist blev vi tvungna att boka om datumen och 

intervjuerna blev därmed något försenade.  

 

Stukát menar att det är viktigt att intervjuerna sker i en trygg miljö där informanten känner sig 

bekväm och avslappnad (Stukát 2009, s.40). Därmed lät vi de tillfrågade välja plats vilket 

resulterade i ett avslappningsrum med en soffa och två fåtöljer. Intervjuerna genomfördes med 
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en pedagog i taget där den ena av oss ledde intervjuen medan den andra förde anteckningar. 

Vi turades om att utföra intervjuerna respektive att ta anteckningar. Varje intervju pågick i 

ungefär 30-40 mintuter och spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi spelade in 

intervjuerna med båda telefonerna för att undvika risken att materialet raderades. Efter att 

intervjuerna var klara transkriberades dem. Vi har inte transkriberat sådant som uppfattats 

som irrelevant för vårt syfte. Vi har genom transkriptionen försökt finna svar på våra 

frågeställningar.  

 

 

5.4 Etiska överväganden 

 

Vi har noga övervägt och tagit ställning till de forskningsetiska principerna av 

vetenskapsrådet och informerat de intervjuade om deras rättigheter, både skriftligt och 

muntligt. Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav – informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att ge en så exakt bild som möjligt av vad som skall ske samt att 

informera om de rättigheter de deltagande har - till exempel att de när som helst under 

intervjun kan avbryta och att det gäller fram till att uppsatsen publicerats. För att informera 

våra deltagande pedagoger har vi genom förskolechefen skickat ut ett brev där vi beskriver 

hur vi ska gå till väga och information om deras rättigheter. Samtyckeskravet kan kort 

förklaras på så sätt att vi behöver ha de deltagandes samtycke om det som ska ske. I vårt fall 

gäller detta endast pedagogerna. I och med att vi informerat informanterna om att vi är de 

enda som kommer att ta del av materialet samt att materialet kommer att förstöras direkt efter 

att uppsatsen publicerats har vi även tagit hänsyn till de två sista huvudkraven - 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer av vetenskapsrådet s. 

7-14). 
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6. Resultatredovisning 

 

Här presenteras resultatet av intervjuerna på pedagogerna. För att ge en utförlig bild av hur 

varje pedagog tänker kring intervjufrågorna presenteras pedagogernas svar var för sig. Varje 

intervju har transkriberats och sedan har de delar vi anser är relevanta för våra frågeställningar 

valts ut. De delar ur intervjuerna som enligt oss inte berörde eller påverkade våra 

frågeställningar har inte använts i presentationen av resultatet. Det kan handla om 

bakgrundsberättelser eller att informanten talar bredvid ämnet. I denna studie talar 

informanterna om begreppet struktur som en form av gränssättning. 

 

6.1 Resultat av pedagog 1 

 

Anna beskriver sin roll som pedagog som komplex och menar att begrepp som medforskare, 

inspiratör och ledstjärna är centrala för henne. Hon betonar särskilt noggrant begreppet 

medforskare. Anna menar att en medforskare innebär att vara en närvarande pedagog som är 

med och utforskar och upptäcker tillsammans med barnen.  

 

När Anna talar om gränssättning i förskolan påpekar hon att gränssättning är nödvändigt för 

att människor ska kunna finnas tillsammans och att människor delar på ett utrymme, både i 

förskolan och ute i samhället. Hon menar att gränssättning är nödvändigt både för barn och 

vuxna och att tydliga ramar i förskolan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 

Anna berättar att om man ser någon som far illa i förskolan är det viktigt att träda in och sätta 

en tydlig gräns. Hon menar att det kan handla om att barnen uppträder på ett okamratligt sätt 

eller om en situation där barnet i fråga löper risk att skada sig själv eller andra. Framförallt är 

det viktigt att ingen far illa. Anna menar att det även är viktigt att vara uppmärksam på verbal 

kränkning. Hon anser att skapandeprocesser är ett tillfälle där hon som pedagog bör backa och 

inte vara så fyrkantig – alltså att det i ett sådant tillfälle gäller att kunna förhålla sig flexibelt 

till sina gränser.  

 

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på verbal 

kränkning, det sker oftare än man tror och då 

är det viktigt att man som pedagog träder in 

och sätter en gräns. Det kan vara lätt att 
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missa verbal kränkning då det fokuseras 

mycket på det fysiska. (Anna, Pedagog 1) 

 

 

Vidare berättar Anna att viljan att kunna vara flexibel när det rör sig om skapandeprocesser 

kan skapa problem i relation till schemalagda tider i verksamheten, men hon menar att det då 

blir viktigt att i största möjliga mån kunna erbjuda barnen att fortsätta senare, alltså att spara 

materialet. Anna förklarar att den tydliga strukturen ibland krockar med viljan att som 

pedagog kunna vara flexibel och öppen för nya vägar. Trots den tydliga strukturen menar hon 

att hon ibland måste gå utanför ramarna, till exempel om hon märker att ett barn vill visa 

något det inte kan förklara med ord och alltså behöver använda material på en plats i 

förskolan som normalt inte anses tillåtet. Detta, menar Anna, gäller främst barn som ännu inte 

behärskar språket. Anna talar om vikten av att respektera barnet även när det kommer till 

gränssättning och att det rör sig om en balansgång där varje relation och varje barns situation 

ser olika ut. Hon bekräftar att det enligt henne är okej att möta barn på olika sätt – att se till 

vad barnet i fråga behöver för slags gränser. 

 

Anna pratar om inflytande på två sätt. Det ena kan enligt henne handla om konkreta saker i 

vardagen som att välja vem man vill sitta bredvid, medan det andra handlar om att i större 

utsträckning kunna vara med och påverka verksamheten på lång sikt. Hon beskriver att de på 

förskolan Oceanen arbetar med projekt och att det i sig är bestämt av pedagogerna, men att 

barnen i sin tur har inflytande inom ramen av projektet, det vill säga vinkeln på projektet. Hon 

menar att pedagogerna aktivt arbetar med att lyssna in och hämta upp barnens intressen och 

att de sedan arbetar vidare med det. Anna berättar att varje dag efter vilan har barnen så kallat 

barnens val vilket innebär att de får välja mellan redan förutbestämda aktiviteter. I början var 

pedagogerna mycket noga med att hålla koll på turordningen, men Anna menar att barnen nu 

själva har koll på detta – alltså att de genom sitt inflytande fått lära sig att ta ett visst ansvar 

och klarat av detta mycket bra. Dock poängterar Anna att en tydlig struktur är en 

nödvändighet för att vardagen i förskolan ska fungera och att barnen inte kan ha inflytande 

över själva strukturen, men inom dess ramar. Ansvaret som barnet utvecklar genom sitt 

inflytande menar Anna leder till en medvetenhet av eventuella konsekvenser.  

 



16 
 

6.2 Resultat av Pedagog 2 

 

Patricia menar att pedagogens roll är att få förskoleverksamheten att fungera. Hon lägger stor 

vikt på kvalitén i förskolan och menar att pedagogerna står för ansvaret för detta, att alla barn 

har det bra och att verksamheten är av god kvalité. Med god kvalité menar Patricia att alla, 

både vuxna och barn, ska trivs på förskolan och att målen i läroplanen fokuseras. Hon 

beskriver uppdraget i läroplanen som tydligt och att det är pedagogernas ansvar att målen 

uppnås. Patricia lyfter det faktum att arbetet måste ske genom samarbete och kommunikation 

mellan alla i arbetslaget.  

 

Patricia beskriver barn som kompetenta och med lust att lära. Även om barnen kan mycket 

själva och har en stor drivkraft är det hennes ansvar som pedagog att skapa olika 

lärandesituationer. Patricia menar att uttrycket kompetenta barn är ett stort begrepp och att 

tanken om att barnen kan grundar sig i att barnen vill och att det är just viljan som bör 

fokuseras. Hon lyfter att man bör ha en levande diskussion med barnen – Hur tycker du? Hur 

tänker du? Patricia menar att det är viktigt att inte bara säga att de kan utan att pedagogerna 

också faktiskt ger barnen förutsättningar för att det ska kunna ske ett lärande. Det kan enligt 

Patricia handla om att anpassa miljön efter vad barnen behöver.  

 

Patricia beskriver gränssättning i förskolan som detsamma som gränssättning överallt i 

världen. Hon menar att människor är styrda av olika koder i samhället när det gäller beteende 

och att dessa koder skildrar hur vi bör bete oss mot varandra. Tydlighet när det kommer till 

vilka ramar förskoleverksamheten har, hur barnen förhåller sig till sitt material och 

förhållandet pedagoger emellan är enligt Patricia viktiga aspekter. Patricia menar att ramar är 

nödvändigt för att kunna leva i ett samhälle och likaså att befinna sig på en förskola. Patricia 

talar om att det är pedagogens uppgift att förbereda barnen inför livet och samhället och att 

även barnen är medborgare. Hon förklarar att det är pedagogernas ansvar att barnen får de 

kunskaper och regler som gäller. Hon hävdar att barn inte ska få bestämma allt själva, det 

menar hon inte alls handlar om inflytande. Regler och ramar är nödvändigt för att kunna leva 

tillsammans. Patricia tycker att det är väldigt viktigt att alla pedagoger har samma regler, hon 

anser det är viktigt att pedagogerna regelbundet diskuterar och bestämmer regler och att alla 

pedagoger sedan följer dessa. Detta skapar enligt Patricia en bättre atmosfär i förskolan och en 

trygghet för barnen. 
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Gränssättning är viktigt för att barnen ska 

känna sig trygga, utan gränser skulle det bli 

kaos. Inflytande handlar inte om att inte ha 

gränser. (Patricia, pedagog 2) 

 

 

Patricia anser att man bör vara sparsam med att sätta gränser då man som pedagog noterar att 

barnen undersöker något. Det kan till exempel handla om vattenlek och det är då viktigt att 

låta barnen själva få upptäcka vad som händer, så länge inte barnet skadar sig själv eller 

andra. Hon fastslår dock att pedagoger måste våga säga stopp och beskriver att många tror att 

Reggio Emiliapedagogiken handlar om att barnen får göra precis som de vill hela tiden. 

Patricia hävdar att så är inte fallet. Pedagogerna ska vara närvarande. Hon uttrycker en oro för 

att det skulle uppstå en diktatur om barnen bestämmer allt själva. Patricia menar att 

pedagogernas uppgift är att finna inspiration i barnens intressen och sedan utveckla det till 

lämpliga lärandesituationer. 

 

När Patricia talar om inflytande talar hon om att kunna vara med och påverka sin vistelse på 

förskolan – vad barnet själv vill och behöver lära sig. Hon menar att barnen på förskolan 

Oceanen har stort inflytande över matsituationen. Hon berättar att de har en buffé där barnen 

kan hämta sin mat och smaka på den mat som de själva känner för. Barnen uppmuntras av 

pedagogerna att pröva på nya livsmedel, men utan tvång.  

 

Patricia skulle för egen del önska att barnen skulle kunna få ha mer inflytande än de i 

dagsläget har – detta för att skapa en känsla hos varje barn att just dennes ord är av betydelse. 

Ett exempel hon uppger där barnen inte har inflytande är att de på förskolan alltid har 

utelämning om morgnarna. Där finns på grund av strukturen ingen möjlighet att förhandla, 

därför menar Patricia att det är viktigt att låta barnen få inflytande ute på gården och att 

pedagogerna varierar utomhusaktiviteterna så mycket som är möjligt.  

 

Slutligen lyfter Patricia vikten av att låta barnen få vara med att påverka sin situation på 

förskolan. Hon berättar att genom dokumentation kan pedagoger se vad som behöver tillföras 

och hur de kan utmana barnen ytterligare – detta är enligt Patricia ett sätt att låta barnen få 

vara med att påverka. Patricia fastslår att hon är nöjd med mycket på sin arbetsplats men att 

inflytande är något de måste jobba med. Hennes ambition är att varje barns röst blir hörd. 
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6.3 Resultat av pedagog 3 

 

Jessica beskriver sig själv som en glad och trygg förebild som ska finnas till hands för barnen 

och vägleda dem i deras lärande – vara en medforskare snarare än någon som sitter på all 

kunskap. Hon anser att barn är kompetenta och beskriver sin roll som vägledare där hon 

menar att hon ska visa intresse för det barnen intresserar sig för och ställa frågor för att hjälpa 

barnen att sätta ord på sina tankar. Hon menar också att barnens tankar och frågor är mycket 

värdefulla och viktiga, och att barnen därför bör ses på med respekt och inte trampas på tårna.  

 

 

Jag tycker att barnens tankar är mycket 

värdefulla och något som bör tas tillvara på. 

Genom att barnen får uttrycka sina tankar och 

åsikter och vi som pedagoger bekräftar dem 

ger vi barnen inflytande. (Jessica, Pedagog 3) 

 

 

Hon berättar att då barnen på förskolan ingår i ett socialt sammanhang tillsammans med andra 

barn och vuxna är gränssättning en förutsättning för att alla ska trivas och må bra. Barnen 

vägleds in i hur man bör behandla andra och hur man bör bete sig i vissa situationer, till 

exempel vid samlingar och matsituationer. De lär sig snabbt att man inte bör kasta mat på 

golvet, att man bör äta med bestick och att man inte bör prata om vissa saker vid matbordet. 

På samlingen, menar Jessica, att barn lär sig att lyssna på andra och vänta på sin tur. Vid 

situationer som dessa behöver man som pedagog ibland sätta gränser som gör att barnen 

förstår hur man bör bete sig i sociala sammanhang och varför. Hon menar däremot att det är 

viktigt att vara försiktig med gränssättning när det rör sig om lärande och upptäckande, 

förutsatt att ingen blir utsatt för något den inte vill. Jessica menar att det är viktigt att ta till 

vara på barnens fantasi – får de inte använda sig av den hävdar hon att man tar bort en del av 

livsgnistan. Hon menar att det handlar om att utforska tillsammans och att inte ta över barnens 

lärande.  

 

Jessica anser att det viktigaste när man sätter gränser är att man förklarar varför. Pedagogen 

visar ingen respekt för barnet om pedagogen bara säger åt det vad det ska göra utan att 

förklara varför. Vissa saker kanske barnen får göra utanför förskolan men inte på förskolan, 

då är det viktigt att förklara varför dessa regler finns. Ett bra sätt att göra detta menar Jessica 

är att utforma reglerna tillsammans med barnen.  
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Jessica beskriver begreppet inflytande som brett och som något som kan betyda mycket. Hon 

lyfter den del hon anser är viktigast, nämligen att få göra sin röst hörd och att få betyda något. 

Jessica menar att detta hänger ihop med självkänsla – även senare i livet. Hon förklarar att 

barnen i den fria leken ges mycket inflytande, men att de inte kan få lika stort inflytande över 

verksamheten i sig, så som rutiner i vardagen. Hon menar att denna struktur är nödvändig för 

att verksamheten ska fungera. Jessica lyfter också problematiken med inflytande vad gäller 

projektarbete och ställer sig frågan om barnen egentligen verkligen har fått inflytande över 

projektet då pedagogerna bestämmer vad projektet ska handla om. Hon poängterar å andra 

sidan att barnen får ett relativt stor inflytande över innehållet och inom projektet. Jessica 

nämner att det kan vara svårt att göra alla barn nöjda, men att det handlar om demokrati och 

att det är viktigt att inte köra över barnen. Genom att ge barnen inflytande menar Jessica att 

pedagoger lär barnen att våga tala för sig själva och att de inser att det är viktiga – 

pedagogerna ska höja upp barnens självkänsla, inte förminska den.  

 

 

6.4 Resultat av pedagog 4 

 

Louise beskriver sin roll som pedagog där hennes uppgift är att utforska tillsammans med 

barnen. Hon menar att det är viktigt att uppmuntra barnen till att ta egna initiativ och att se 

barnet som kompetent vilket innebär att barnet vill och kan. Louise lyfter vikten av att se alla 

barn och lyfta varje individ som den är och att man som vuxen bör se barnets olika förmågor. 

 

 

Det viktigaste är att se till varje enskilt barn, 

det är så vi ger barnen inflytande på ett bra 

sätt. Om man ser barnen som en grupp finns 

det risk att vissa barn hamnar i skymundan. 

Om man ser barnen som individer är det 

lättare att komma åt alla barnens olika 

förmågor. (Louise, pedagog 4) 

 

 

Gränssättning är enligt Louise nödvändigt, främst för barnens skull. Hon menar att det är 

viktigt att som pedagog vara tillåtande. Hon beskriver detta som en balansgång som är viktig 

att förhålla sig till. Kränkning kan enligt Louise vara ett sådant tillfälle då du som pedagog 

bör träda in och omedelbart sätta en gräns. Hon menar att varje situation är unik och måste ses 
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på ett särskilt sätt. Louise förklarar att gränssättning enligt henne innebär att vägleda barnet - 

att inte bara säga nej utan att hitta mer passande lösningar. Vidare framhåller Louise att det i 

grund och botten handlar om att förbereda barnet för samhället.  

I barnens kreativa process vill Louise som pedagog vara sparsam med att sätta gränser då för 

mycket gränser kan döda kreativiteten. Hon menar att det är viktigt att inte prata över barnets 

huvud, detta för att respektera barnet och dess integritet. Louise berättar att genom att lära 

känna varje barn går det på det sättet att visa en personlig respekt för barnet och att det i sin 

tur leder till en ökad förståelse för vad barnet i fråga behöver.  

 

Louise berättar att de på Oceanen utgår från barnens intressen men att hon skulle önska att 

barnen hade mer inflytande i verksamheten överlag. Louise talar om projektgrupper och att de 

på basen hon arbetar med ibland delar upp sig i mindre projektgrupper för att i större 

utsträckning komma åt barnens olika intressen, men att barnen dock inte har inflytande över 

det som rör strukturen i förskolan. Det kan handla om lunchen där barnen inte har någon talan 

när det kommer till tider, och utevistelse då barnen inte får välja när de ska vara ute eller inne. 

Som vi tidigare nämnt menar Louise att det handlar om att förbereda barnen för att bli en del 

av samhället. Hon menar att man som pedagog kan stärka barnens självkänsla genom att ge 

dem inflytande. Barnen får bekräftelse och får uppleva att deras röst är av betydelse, vilket i 

sin tur ger dem självförtroende att våga tala för sig själva.  

 

 

6.5  Resultat av pedagog 5 

 

Anita beskriver sin roll som pedagog som att hon tillsammans med sitt arbetslag ska vara ett 

komplement till familjen. Hon berättar att man som pedagog är en viktig vuxen person i 

barnens liv och poängterar vikten av just detta. Hennes uppgift som pedagog är enligt henne 

själv att stötta barnen i deras utveckling och att följa målen i läroplanen. Anita framhåller att 

hon kommer ihåg varje barn hon mött i förskolan genom åren och att hon tar sitt yrke på stort 

allvar – något hon anser att alla pedagoger bör göra. Hon menar att det är viktigt att följa med 

i tiden och att se på varje barngrupps barndom utifrån hur just denna ser ut just då. Detta kan 

enligt Anita innebära att följa med i utvecklingen och lära sig om den aktuella barnkulturen. 

Anita beskriver att hennes roll som pedagog har utvecklats och förändrats genom åren och att 

arbetet blivit roligare då det inte längre handlar om barnpassning som det faktiskt gjorde förr. 
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Nu hävdar Anita att det är en helt annan sak att arbeta inom förskolan – att de har en läroplan 

att följa och att pedagogerna är på förskolan för barnens skull.  

 

Anita berättar att hon förr om åren hjälpt de äldre barnen med mycket hon idag förstår att de 

hade klarat av själva. Hon menar att hennes syn på barn har förändrats från att hon sett på 

barnen på det sättet att de behöver mycket hjälp med det mesta, men att hon nu ser på barnen 

som kompetenta och att de kan och vill lära så länge pedagogerna ger dem de rätta 

förutsättningarna.  

 

För Anita handlar gränssättning om respekt. Hon beskriver att hon ibland kan vara fyrkantig 

och stå fast vid att vissa saker inte är okej. Anita menar att varje pedagog måste våga ta på sig 

ledarrollen, den rollen hon menar att ett barn inte kan ha. Hon anser att barn inte är för små 

för att veta var gränserna går, utan att de snarare mår bra av tydliga gränser. Anita beskriver 

att vissa gränser är självklara för att kunna utveckla den sociala kompetens som är nödvändig 

för att kunna platsa i vårt samhälle – det kan handla om att inte skrika högt rakt ut eller att 

slåss. Hon menar att det är viktigt att lära barnen om normer och värden för hur människor 

beter sig tillsammans, och att det handlar om att barnen ska lära sig vad som förväntas i olika 

situationer. Det gäller enligt Anita att göra en avvägning där det handlar om att känna barnet 

och förstå att gränser kan se olika ut för olika barn.  

 

 

Man måste göra en avvägning när det 

kommer till gränser. För mig handlar det om 

att känna varje barn och därefter sätta en 

gräns. Man måste förstå att gränser kan se 

olika ut för olika barn. (Anita, Pedagog 5) 

 

 

Att barnen får känna att deras röst är viktig och att de inte bara är placerade i ett socialt 

sammahang där de inte får vara med och påverka, är för henne mycket viktigt. Hon anser att 

barnen bland annat har stort inflytande över matsituationen. Det är en historisk resa, menar 

Anita, och berättar att hennes egna barn satt i höga stolar vid höga bord och hade haklappar 

som gjorde att tallriken for i golvet så fort de vred lite på huvudet. Allt var gjort för att 

misslyckas. Hon har själv aldrig arbetat så, men sett det och reagerat på det. Hade man inte 

ätit upp maten fick man ingen smörgås och hade man inte ätit upp smörgåsen fick man ingen 

juice. Det var ingen ände på mutorna och det där förklarar Anita att hon ställer sig emot. Anita 
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förklarar vidare att barnen får inflytande genom att pedagogerna presenterar alla rummen på 

avdelningen. När man har blivit introducerad har man fått inflytande – då har man skaffat sig 

en erfarenhet. Med detta menar Anita att genom att barnet blivit introducerat har barnet också 

skaffat sig en erfarenhet och en kunskap. Anita menar att detta betyder att barnet har fått ett 

slags inflytande genom att barnet då kan välja för att de vet vad de olika rummen inbjuder till 

för slags aktivitet. Trots att Anita beskriver verksamheten som superstyrd får barnen 

inflytande inom de strikta ramarna.  
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7. Analyser av pedagogerna  

 

Här följer analyser av de resultat vi presenterat ovan. Varje pedagog har analyserats var för 

sig för att ge en mer utförlig bild av hur varje pedagog tänker. Slutligen följer en 

sammanställning av analyserna. 

 

7.1 Analys av pedagog 1 

 

Anna poängterar att alla barn kan och att barnen ska mötas på sin egen nivå. Enligt vår 

tolkning av Annas beskrivning innebär detta att barnet redan sitter på kunskap som pedagogen 

bör hjälpa till att synliggöra. Å andra sidan poängterar Anna att begreppet medforskare, alltså 

en närvarande pedagog som barnet är beroende av, är en av de viktigaste egenskaperna hos en 

pedagog i förskolan. Anna beskriver alltså pedagogen som en viktig del för att barnet ska 

kunna praktiksera sin kunskap, men att barnet trots det sitter på kunskap redan från början. 

Hon beskriver en medforskare som en närvarande pedagog som bör vara uppmärksam på de 

kunskaper barnen har och också plocka fram dessa. Det skulle kunna vara en möjlighet att 

Anna har en syn i vilken barn redan kan och har kompetenser, men att de är beroende av 

pedagoger för att kunna praktisera dem. Om barnen redan kan, som det lutar mot att Anna 

anser, vad behöver pedagogerna i så fall fokusera på och hur tar man reda på vad barnen 

redan kan? Det verkar på Annas svar ur intervjuerna som att begreppet ”kan” innefattar allt. 

Detta kan i relation till att hon anser att pedagoger är en nödvändighet framstå som 

problematiskt. Vad som inte framgår ur vår intervju med Anna är vad hon anser att det är 

barnen kan, men det skulle kunna luta mot att barnen redan från början besitter kunskap om 

att till exempel kunna räkna men att barnen behöver hjälp av pedagoger i förskolan för att 

kunna utveckla detta i praktiken.   

 

Anna beskriver gränssättning som viktigt och nödvändigt för att strukturen förskolan bygger 

på ska fungera. Hon anser dock att detta kan skapa problem då hon som pedagog vill kunna 

arbeta på ett flexibelt sätt, framförallt då det rör sig om skapande. Annas tankar om att hon 

som pedagog vill möta varje barn på dess egen nivå, alltså enligt vår tolkning att hon 

förespråkar tanken om att möta alla barn på olika sätt och att gränser kan se olika ut för olika 

barn, lutar mot att Anna är för en verksamhet där ramarna är rörliga och strukturen flexibel. 
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Detta kan ses som motsägelsefullt gentemot den struktur Annas svar visar att förskolan har. 

Ur intervjun med Anna framkommer att strukturen förskolan har omöjliggör flexibilitet 

samtidigt som Anna beskriver att hon bemöter barnen olika. Ur vårt sätt att se på Annas 

tankar kring att ibland behöva gå utanför ramarna, undrar vi om en så pass hård struktur är 

nödvändig då det ändå fungerar att gå utanför ramarna. Möjligtvis kan strukturen enligt Anna 

ses som en guide, men där det ändå fungerar att gå utanför ramarna.  

 

Anna verkar se på inflytande som praktiskt och något som främst rör förskoleverksamheten. 

Annas tankar om detta tyder på att hennes bild av varför inflytande är viktigt innebär att 

barnen prövar sina tankar i praktiken. I likhet med Deweys teori om att barn bör 

experimentera och pröva (Burman 2014) verkar Annas synsätt på inflytande handla om just 

detta. Annas svar tyder, enligt vår tolkning, på att hon anser att det är viktigt att barnen lär sig 

av konsekvenser.  

 

 

7.2 Analys av pedagog 2 

 

Patricias syn på barn, det vill säga att barnen är kompetenta och vill lära sig nya saker, verkar 

prägla hennes sätt att se på inflytande. Patricia lyfter i stor mån inflytande som viktigt för 

barnens framtid, alltså att barnen bör förberedas inför samhället de ska leva i. Ur intervjun 

framkommer att Patricia nästan enbart talar om inflytande på detta sätt. Med detta menar vi 

inte att Patricia enbart ser på inflytande ur ett framtidsperspektiv, men vi vill poängtera risken 

med att utesluta inflytande här och nu, till exempel att låta barnen få påverka sin vardagliga 

situation där det kan handla om att välja pålägg på smörgåsen. Till skillnad från intervjun med 

Anna där det framkom att synen på inflytande här och nu är av stor vikt för barnen för att 

kunna lära sig att handlingar leder till konsekvenser, verkar Patricias svar tyda på att hon ser 

på inflytande som något som främst rör framtiden.  

 

I likhet med vad som framkom ur resultatet av intervjun med Anna, framkom ur intervjun 

med Patricia, att hon ser på gränssättning som viktigast i situationer där barnen riskerar att 

skada sig själva eller någon annan. Resultatet visar också att Patricia precis som Anna anser 

att man bör hantera gränssättning med försiktighet när det rör sig om barns skapande. Vad de 

menar med skapande blir för oss något otydligt. Skapandet skulle kunna röra sig om att 
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producera något med händerna, rent praktiskt, medan det samtidigt skulle kunna handla om att 

en tanke skapas hos ett barn. Resultat av intervjun med Patricia visar trots att det är något 

otydligt att hon ser på skapandeprocesser som praktiska händelser, detta för att hon lyfter 

vattenlek som ett exempel av en möjlig skapandeprocess.  

 

Patricia berättade i intervjun att barnen inte har någon möjlighet att välja när de ska vara 

utomhus eller inomhus. Hon lyfter det faktum att barnen istället ges stort inflytande när de är 

utomhus genom att få välja utomhusaktivitet. Däremot framkommer ur Patricias berättande 

också att dessa aktiviteter är valda och skapade av pedagogerna, något som skulle kunna ses 

som problematiskt om man är av åsikten att barnen ska få ha inflytande. Patricia nämner inte 

alls den fria leken som inflytelserik för barnen. Detta skulle kunna betyda att Patricia antingen 

är av åsikten att barnen vid fri lek helt självklart har möjlighet att utöva inflytande. Det skulle 

även kunna betyda att Patricia inte alls ser på fri lek som ett tillfälle där barn berör begreppet 

inflytande. Det mest troliga är enligt vår tolkning dock att Patricias förkunskaper gör att det 

vid fri lek är en självklarhet att barnen har möjlighet till inflytande och därför inte nämner det.  

 

 

7.3 Analys av pedagog 3 

 

Jessicas syn på gränssättning verkar vara att hon ser på begreppet som en förutsättning då alla 

barn ingår i ett socialt sammanhang på förskolan. Det framkom även ur intervjun med Jessica 

att när det rör sig om lärande och upptäckande bör pedagoger vara försiktiga med 

gränssättning. Om gränssättning enligt Jessica ses som en förutsättning för att alla ska trivas 

och må bra kan det ses som motsägelsefullt när hon uttrycker att gränssättning ska användas 

med försiktighet vid upptäckandesituationer. Möjligtvis menar Jessica att gränssättning 

fortfarande i en lärande- och upptäckandesituation kan förekomma om så behövs men att man 

som pedagog i dessa situationer bör vara extra varsam med gränssättning för att inte hindra 

barnen från att upptäcka och lära. Jessica menar enligt vår tolkning att gränssättning främst 

ses som en förutsättning för trivsel när det kommer till vardagliga situationer som till exempel 

att vänta på sin tur.  

 

Resultat visar att Jessica förespråkar de faktum att barn och pedagoger tillsammans ska stå för 

utformandet av reglerna på förskolan. Detta menar vi är ett sätt att kombinera inflytande med 
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gränssättning. På så sätt får barnen vara med och bestämma, både vad man ska få ha 

inflytande över och vilka regler som faktiskt gäller att förhålla sig till. Med Jessicas syn på 

vikten av att ha respekt för barnet kan detta även ses som ett lämpligt sätt att låta barnen vara 

delaktiga i utformandet av verksamheten. 

 

Då Jessica pratar om inflytande menar hon enligt vår tolkning av materialet att inflytande 

främst rör sig om att höja barnens självkänsla. Inflytandet ska enligt Jessica bidra till att 

barnen vågar göra sin röst hörd och att de utvecklar en bra självkänsla som de får nytta av 

senare i livet. Till skillnad från Patricia som talar om ett sätt där barnet ska lära sig att platsa i 

samhället, det vill säga att barnet ska lära sig olika sociala koder, lyfter Jessica i större mån 

begreppet inflytande som något som är viktigt för hur det känns inom barnet – alltså för 

barnets självkänsla. Här kan vi se olika tolkningar av begreppet inflytande och det skulle 

kunna vara så att pedagogernas olika tolkningar kan leda till olika mål att sträva efter då det 

kommer till inflytande.  

 

 

7.4 Analys av pedagog 4 

 

Vårt resultat pekar på att Louise till skillnad från de andra pedagogerna särskilt lyfter den 

personliga respekt och förståelse för varje enskilt barn. Hon verkar enligt vår tolkning se på 

detta som det viktigaste för att barnen ska kunna ha inflytande i verksamheten. Louise svar 

tyder på att olika regler bör gälla för olika barn vilket även Anna nämnde. Enligt vår tolkning 

menar Louise att gränssättning är nödvändigt men hon poängterar att gränssättning bör ses 

som unikt för varje barn. Vårt resultat visar att Louise inte talar om den struktur som de andra 

pedagogerna gör i lika stor omfattning. Kanske är det så att Louise inte upplever denna 

struktur på samma sätt som de andra pedagogerna, eller så ser hon möjligheten att vara 

flexibel med sin gränssättning, trots strukturen.  

 

Vi upplever det som att Louise talar mer om det enskilda barnet än de andra pedagogerna som 

talar mer om barnen i grupp. Detta har vi noterat genom att Louise berättat att hon gärna delar 

upp barnen i små grupper vilket i sin tur leder till att alla barn får chansen att göra sin röst 

hörd. Genom att dela upp barnen i mindre grupper framkommer ur våra resultat att Louise är 

av åsikten att det på så sätt blir lättare att nå varje barns intresse vilket i sin tur leder till 
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förutsättningar för barnen att utöva inflytande. Risken med att se barnen som en stor grupp 

och inte som individer tänker vi kan tendera att leda till att vissa barn hamnar i undangömdhet 

då en del barn tar mer plats än andra. Detta utesluter dock inte att även de andra pedagogerna 

ser till varje individ. 

 

7.5 Analys av pedagog 5 

 

Vi upplever att Anita menar att man som pedagog inte bör underskatta barnens förmåga att 

förstå vart gränserna går. I likhet med Patricia tyder Anitas svar på att vissa gränser är en 

förutsättning för att utveckla social kompentens. Vi upplever det som att Anita tycker att detta 

är väldigt viktigt då hon poängterar hur viktigt det är att barnen lär sig hur man beter sig i ett 

socialt sammanhang. Å ena sidan lyfter hon att inflytandet är viktigt för barnen då de har 

placerats på förskolan utan något att säga till om. Å andra sidan är Anita noga med att barnen 

ska fostras efter normer för att de ska platsa i samhället. Detta kan ses på som 

självmotsägande då hon poängterar att barnen har rätt till inflytande men att de samtidigt ska 

formas efter vad vuxna anser är normalt. Det kan vara svårt att låta barnen uppnå ett riktigt 

inflytande om det hela tiden ska formas efter en ram som både samhället och förskolan 

förespråkar.  

 

Anita nämner precis som Louise, om än i mindre utsträckning, att för att barnet ska kunna ges 

inflytande bör pedagogen se på barnen som individer. Anitas syn på att strukturen trots detta 

är så pass viktig gör att vi ställer oss frågande till hur detta går att kombinera. Våra resultat 

pekar på att Anita inte ser på strukturen så allvarligt som hon ibland uttrycker. Vi får 

uppfattningen om att hon förhåller sig flexibel till strukturen på förskolan. 
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8. Sammanfattande analys av pedagogerna 

 

Enligt vår tolkning talar pedagogerna om inflytande på tre olika sätt. Patricia och Louise talar 

mycket om vad barns inflytande i framtiden kan tänkas ha för effekter – till exempel menar 

Louise att det i grund och botten handlar om att förbereda barnen för samhället. Även Patricia 

menar att det handlar om förberedelse inför samhället och vad som där förväntas av en 

person. Hon påpekar också att gränssättning i kombination med inflytande utger en grund för 

barnet för att barnet ska förberedas för samhället. Jessica menar att inflytande är viktigt för att 

barnet ska kunna utveckla sin självkänsla, både nu och senare i livet. Det kan handla om att få 

höras, att få uttrycka sin åsikt och att barnet har en chans att påverka en situation – främst sin 

egen. Anita och Anna lägger i sina svar mer fokusering på inflytande här och nu, vilket de 

beskriver kan handla om att barnen får välja aktivitet, att de får sitta bredvid den de själv vill 

eller att få ta sin mat själv.  

 

 

Att barnen ges både inflytande och tydliga 

gränser gör att barnen förbereds för 

samhället. (Patricia, pedagog 2) 

 

Inflytande handlar mycket om att barnet får 

utveckla sin självkänsla. Det handlar om hur 

barnet känner sig inuti. (Jessica, Pedagog 3) 

 

Inflytande handlar om att göra sin röst hörd 

och att ha möjlighet att påverka sin situation. 

(Anita, pedagog 5) 

 

 

 

Pedagogerna verkar vara angelägna om att ge barnen så mycket inflytande de anser är nyttigt 

och möjligt. Resultatet visar att pedagogerna verkar ha olika mål med att ge barnen inflytande 

i och med att de talar om inflytande på olika sätt. Å andra sidan vill vi inte utesluta att 

pedagogerna som talar om inflytande här och nu inte överhuvudtaget tänker på inflytande ur 

ett framtidsperspektiv, och tvärt om. Pedagogerna kan ha tolkat våra intervjufrågor olika eller 

valt att lyfta olika slags delar av inflytande. Vi tänker att det är av stor vikt att som arbetslag 

ha samma typ av uppfattning och tolkning av just inflytande och att det därför bör fastställas 
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vad man vill uppnå genom att ge barnen inflytande i förskolan. Om man endast ser på 

inflytande ur ett framtida samhällsperspektiv finns kanske risken att man missar de små 

sakerna som några av pedagogerna menar är viktiga för självkänslan, medan man kanske i 

annat fall missar att lära barnen hur en medborgare i vårt samhälle bör förhålla sig till regler 

och uppförande – vad man kan ha inflytande över och vad man inte kan ha inflytande över. 

I likhet med Arnérs resultat där pedagogerna på en förskola upptäckt att de efter att ha gett 

barnen mer inflytande uppstod ett bättre klimat på förskolan istället för ett kaos som 

pedagogerna trott (Arnér 2006), har också pedagogerna på Oceanen uppfattning om att det 

utan struktur inte skulle fungera. Louise verkar enligt vår tolkning av intervjuerna å andra 

sidan gå utanför ramarna och den struktur som finns på förskolan. Detta skulle möjligtvis 

kunna leda till att den pedagogen ger mer inflytande till barnen än resterande pedagoger. Vi 

funderar kring det faktum att Louise inte talar om strukturen i samma utsträckning som de 

andra pedagogerna och att hon så pass tydligt och frekvent lyfter att varje barn är i behov av 

olika gränser och olika mycket inflytande. Detta tyder på att Louise prioriterar kombinationen 

av inflytande och gränssättning på ett annat sätt än resterande pedagoger. De andra 

pedagogerna som lyfter strukturen som mycket viktig verkar förvisso kombinera inflytande 

med gränssättning, men på ett inte lika flexibelt sätt som Louise verkar göra. Vi kan genom 

Louises intervju se, att trots att hon nämner strukturen som en del barnen inte har inflytande 

över, att hon verkar prioritera det unika mötet med varje barn. Detta bör i sin tur i så fall leda 

till att Louise ser på strukturen som rörlig. Kanske har då barnen mer inflytande över 

strukturen än pedagogerna egentligen tror. 

 

Struktur är nödvändigt i förskolan. Om 

barnen skulle få göra precis som de ville 

skulle det bli kaos. (Patricia, pedagog 2) 

 

 

Varje situation med varje barn är unik. 

Därför är det viktigt att både inflytande och 

gränssättning får se olika ut. (Louise, 

pedagog 4) 

 

 

 

 

I vårt resultat kunde vi se att både Patricia, Jessica och Anita uttrycker att utan strukturen vore 

verksamheten ohållbar. Dock nämner Anna att hon ibland går utanför ramarna för strukturen 

medan också Louise uppger att hon prioriterar det unika mötet med varje barn.  
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Att inflytande i stor grad kan handla om möjligheten att få ta egna beslut och göra egna val är 

något Ribaeus framhåller, dock hävdar hon att det rör sig om mer än så. Hon lyfter begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv och menar att skillnaden mellan dessa två begrepp bör 

synliggöras och förstås för att kunna ge barnen inflytande på riktigt. Ett barnperspektiv kan 

tolkas som så att ta tillvara på barns villkor och verka för vad pedagogerna anser är barnens 

bästa, medan att inta ett barns perspektiv kan innebära att fånga en kultur som är barnets – att 

verkligen se till vad barnet intresserar sig för och tänker (Ribaeus 2014, s. 20).  

Vi undrar om man verkligen kan fånga barnens kultur och inta barns perspektiv när man har 

en så strikt struktur i verksamheten. Vi funderar kring hur det skulle kunna vara möjligt att 

låta barnen att på något sätt få vara med och utforma strukturen och vad det ska finnas för 

gränser. Kanske skulle barnen på så sätt kunna få mer inflytande över verksamheten. Sett ur 

ett perspektiv där Dewey förespråkar ett synsätt där barnen lär sig av att praktisera, learing by 

doing, påstår vi att poängen med att låta barnen vara med och utforma ramar och regler 

möjligen skulle kunna leda till att de får inflytande på ett mer reellt sätt än om pedagogerna 

själva styr över de ramar de påstår ändå är mer eller mindre nödvändiga. På detta sätt skulle 

det kanske vara möjligt att verkligen fånga ett barns perspektiv istället för ett barnperspektiv. 

Barns inflytande över schemalagda tider i verksamheten kan möjligen vara svårt att utöka 

men vi tänker att just tider och rutiner över när allt ska ske ändå kan vara en fördel för 

förskolebarn så länge barnen har inflytande att kunna vara med och påverka vad som sker, 

snarare än när det sker.  

 

Ribaeus skriver att barn i hennes avhandling ses som kompetenta och som en stor del av 

förskolans verksamhet (Ribaeus 2014). I likhet med Ribaeus tankar nämner Anita i intervjun 

att barnen placeras i förskolans sociala sammanhang, helt utan något att säga till om, och att 

det är därför det är av stor vikt att barnen får vara en stor del av förskolans verksamhet. Detta 

tyder på att Anita, precis som Ribaeus, anser att inflytande för barnen är mycket viktigt.  

 

 

Med Deweys filosofi om att erfarenheter gör en människa till en bättre tänkare anser vi att 

barnen genom att ha inflytande kan påverka verksamheten vilket i sin tur leder till att barnen 

skaffar sig erfarenhet. Resultat som framkommit ur intervjun med Anita tyder på att hon 

menar att om man har en erfarenhet så har man också ett sorts inflytande.  Detta menar vi 

tyder på att pedagogerna menar att barnen bör ges förutsättningar för att skaffa sig 

erfarenheter om de ska kunna få inflytande över verksamheten. Detta skulle bland annat 
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kunna genomföras som Jessica uttrycker det – att låta barnen vara med att utforma gränser 

och ramar i förskolan. 
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9.   Slutdiskussion  

 

Här nedan följer en sammanfattande slutsats av undersökningen där frågeställningarna 

besvaras. Vidare följer en metoddiskussion där vi reflekterar kring och diskuterar den metod 

undersökningen bygger på. 

 

9.1  Sammanfattning och slutsats  

 

Wallin beskriver barnet som kompentent och en tro på att barnet klarar av saker och ting 

präglar barnsynen. Wallin menar att barnet lätt anpassar sig, är öppet för nya tankar och är 

nyfiket på nya utmaningar. Som pedagog bör man därför ge barn utmaningar och se sig själv 

som ett stöd snarare än någon som ger konkreta och raka svar. Barnet är kompetent, nyfiket 

och vill undersöka. Det är pedagogernas uppgift att hjälpa barnet att hitta möjliga vägar att gå 

och problem att undersöka. Wallin poängterar även det faktum att lyssnandet från pedagogens 

sida bör ta stor plats i verksamheten. Att ge talutrymme och att vara lyhörd och uppmärksam 

på barnets tankar ses som mycket viktigt. Trots att barnet beskrivs som mycket kompetent och 

att pedagoger snarare bör ses som ett stöd än någon som sitter på sanningen, poängterar 

Wallin att Reggio Emiliapedagogiken inte handlar om att aldrig svara på frågor. Ibland krävs 

självklart svar på barns frågor (Wallin 2003, s.30). I likhet med dessa tankar hos Wallin 

beskriver också pedagogerna på Oceanen sättet att se på barnet som kompetent. Genom att se 

på barnen som kompetenta tänker vi att barnen bör få inflytande i förskolan då en syn på 

kompetenta barn enligt vår tolkning innebär att ha en tro på att barnen vill och klarar av att 

vara med och påverka sin situation.  

 

På Oceanen ser pedagogerna på barnen som kompetenta och där med visar deras svar att de är 

positivt inställda till att ge barnen inflytande. Resultaten visar att pedagogernas uppfattning 

om hur mycket inflytande och vad inflytande egentligen står för skiljer sig från varandra. Vi 

kan i resultaten se tre olika sätt att se på begreppet inflytande. Det kan enligt två av 

pedagogerna innebära att barnen får vara med och påverka sin situation i verksamheten på 

förskolan här och nu, till exempel att få välja aktivitet. Enligt ytterligare två av de fem 

pedagoger vi intervjuat kan inflytande innebära att barnet får öva på att bli en del av 

samhället, alltså att det är viktigt att barnet ska fostras för att barnet ska platsa i vårt samhälle. 
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En av pedagogerna lyfter istället särskilt inflytande i relation till självkänsla. Vi menar inte att 

pedagogerna utesluter andra alternativ men dessa delar lyft särskilt i varje intervju. 

 

Pedagogerna är överens om att de ser på barnen som kompetenta. Intervjun med Patricia visar 

att hon fokuserar på viljan och lusten till att lära – att viljan bör vara det som är viktigt för 

pedagogen att uppmärksamma, inte själva kunnandet. Viljan, menar Patricia, leder till ett 

eventuellt lärande. Däremot visar våra resultat att Anna är av åsikten att barnen från början 

redan kan men att de är beroende av pedagogen för att utveckla sina kunskaper. Dessa två 

olika beskrivningar av synen på barnet som kompetent tänker vi med fördel kan kombineras. 

Om man har en syn på barnet där barnet faktiskt kan mer än vi tror, alltså att inte underskatta 

barnets kunnande, och samtidigt uppmärksammar viljan mer än resultatet hävdar vi att 

synsättet på barnet som kompetent blir mer optimalt än med bara en av delarna vi beskrivit. 

Vi tänker att pedagogerna bör uppmärksamma viljan och se på den som det viktiga – viljan 

bör vara viktigare än själva kunnandet. Dock anser vi också att det är viktigt att, som Anna 

beskriver, inte underskatta barnet, utan att tro på barnet och dess kunskap.  

 

Gabriella Ekelund skriver att om man anser att barn bör klara vissa saker bör man också skapa 

chanser för barnet att kunna praktisera detta, till exempel genom att inte ingripa. Hon menar å 

andra sidan att om man i dessa situationer tar barnets självständighet på allt för stort allvar 

riskerar man istället att missa barnets förmågor och kunskaper. Ekelund skriver att man kan 

vara så fast i sitt tankesätt om vilken relation barn och vuxna har till varandra att man varken 

ser eller hör barnen. Ekelund berättar även om en undersökning Sussanne Thulin gjort om 

barn och lärare som arbetade tillsammans med ett temarbete. Thulin kunde se i sina 

observationer se hur lärarnas uppfattning om sitt uppdrag påverkade bemötandet av barnen. 

Tanken var att pedagogerna skulle svara på barnens frågor med motfrågor för att få barnen att 

själva tänka och reflektera. Det visade sig senare att barnen istället inte lärt sig något alls om 

temat. Ekelund skriver att Thulin menar att det för barnen kan vara en allvarlig fråga och att 

barnen förväntar sig ett svar. Thulins undersökning visade dessvärre att barnen sällan fick 

svar på sina frågor. Ekelund poängterar att Thulin inte förespråkar att barnen inte ska vara 

aktiva eller tänka själva men att hon kunde se att lärarna i viss mån inte vågade ta ställning till 

frågorna. Lärarna menade antagligen inte att göra barnen förvirrade genom att ställa 

motfrågor – tvärtom ville de aktivera barnen. Vill man att barnen ska lära sig om ett specifikt 

ämne så måste man bestämma sig för att lyfta fram svaren och göra dem synliga, menar 

Thulin (Ekelund 2011, s.74-75). 
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Pedagogerna på Oceanen arbetar på ett sätt där barnen ses som kompetenta. Alla informanter i 

samtliga intervjuer påpekar att det är av stor vikt att ta alla barn på allvar och att barnen ska 

känna att deras röst blir hörd. Detta i sig tänker vi redan är en typ av inflytande – barnen 

respekteras och deras tankar och idéer tas på allvar. Pedagogerna menar att man inte bör köra 

över barnens åsikter utan istället uppmärksamma dem och använda sig utav dem. Om barnens 

åsikter och tankar kommer till användning i verksamheten tänker vi att det är en grund att 

bygga på när det kommer till just inflytande.  

 

Resultaten visar övergripande att pedagogerna på en generell nivå ser på inflytande som 

nödvändigt. Dock framkom även ur intervjuerna att pedagogerna anser att gränssättning är 

minst lika nödvändigt – det verkar ses som en balansgång. De påpekade alla att inflytande inte 

innebär att låta barnen göra precis som de vill, utan att inflytande bör ges inom ramarna för en 

struktur planerad och organiserad av vuxna. Även när det kommer till gränssättning skiljer det 

sig mellan hur och när pedagogerna anser att gränser bör sättas. Något som framkom och som 

var en gemensam faktor hos alla pedagogerna är att gränssättning är en självklarhet då det 

kommer till risken att någon skadas. Där var pedagogerna överrens om att man snabbt bör 

träda in och sätta en tydlig gräns. Alla pedagoger talar om strukturen i förskolan när de talar 

om gränssättning. Det verkar som om pedagogerna ser på struktur som en form av gräns för 

barnen. Bortsätt från detta talade Anita om gränssättning på olika sätt, till exempel lyfts 

gränssättning som nödvändigt för att kunna finnas i ett socialt sammanhang med andra och att 

vissa saker förväntas av en person i vissa sammanhang. Enligt Louise och Jessica handlar 

gränssättning om att hjälpa barnet att hitta lösningar som passar bättre när man behöver sätta 

en gräns.  

 

9.2  Metoddiskussion  

 

Svensson förklarar att kvalitativ forskning ibland har kritiserats för att vara subjektiv. I 

kritiken har det sagts att tolkningarna är allt för beroende av forskaren. Svensson hävdar dock 

att kritiken är felriktad och att samhället inte visar upp sig av sig självt. Därmed måste 

tolkningar användas, vissa perspektiv intas och metoder väljas. Han menar att det är svårt att 

studera något som inte innefattar ett aktivt tolkandesubjekt (Svensson 2013, s. 189).  
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Då vår undersökning utförts av två författare är vi alltså två som tolkat och analyserat 

materialet. Vi anser att detta är en fördel då vi kunnat studera och analysera utifrån ett bredare 

perspektiv än om studien hade utförts av en person. Vårt material har tack vare att vi är två 

författaren blivit granskat och analyserat på ett mer kritiskt sätt. Svensson förklarar att man 

som ensam författare ofta kan bli blind för sin egen text (Svensson 2013, s.213). Vi upplever 

därför att det har varit en fördel att vara två.  

 

Vårt insamlade material kan inte ge något fullständig bild av hur pedagoger på förskolan 

förhåller sig till och ser på inflytande och gränssättning. Vi kan heller inte dra några slutsatser 

om hur pedagoger förhåller sig till inflytande och gränssättning i förskolor generellt. Vår 

undersökning riktar sig mot fem pedagoger på en förskola och säger alltså ingenting mer än 

hur de fem förhåller sig till inflytande och gränssättning.  
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10. Svar på frågeställningarna 

 

Avslutningsvis presenterar vi mer konkret undersökningens resultat utifrån våra 

frågeställningar. 

- Vad anser pedagoger att inflytande hos barn i förskolan innebär?  

 

Vår undersökning visar att pedagogerna ser på inflytande på tre olika sätt – inflytande här 

och nu, inflytande för självkänslan och inflytande inför framtiden och samhället. 

 

- Vad anser pedagoger att gränssättning i förskolan innebär? 

 

Vår undersökning visar att gränssättning innebär att vägleda barnen och hjälpa barnen att 

hitta bättre lösningar och alternativ. Det handlar även om att hjälpa barnen att utveckla 

social kompetens samt att genom gränssättning se till att inget barn skadar sig själv eller 

andra.  

 

- Hur och i vilken grad anser pedagoger att det går att kombinera barns inflytande med 

gränssättning? 

 

Vår undersökning visar att pedagogerna kombinerar inflytande med gränssättning genom 

att ge barnen inflytande inom förutbestämda ramar. Barnen ges alltså inflytande inom den 

struktur pedagogerna har utformat. Pedagogerna kombinerar även inflytande och 

gränssättning genom en individuell avvägning vid varje situation, alltså att genom att se 

på vad som faktiskt händer i en situation kan pedagogerna göra en bedömning huruvida de 

antingen bör ge barnen inflytande över situationen eller sätta en gräns. Kombinationen av 

inflytande och gränssättning bör enligt pedagogernas svar ur resultatet av vår studie bilda 

en fungerande balans.  
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11. Vidare forskning 

 

I denna studie har ett relativt välkänt område berörts. Den har riktat sig mot att undersöka hur 

pedagoger förhåller sig till och ser på barns inflytande i förskolan i relation till gränssättning. 

Till denna studie fann vi tre relevanta avhandlingar skrivna i Sverige. Vidare forskning inom 

detta område, som vi dessutom inte funnit någonting om, skulle kunna vara att följa flera 

förskolor under en längre tid där de arbetar på olika sätt med inflytande och gränssättning för 

att sedan följa upp och se på konsekvenserna i relation till självkänsla. Ur intervjuerna från 

denna studie framkom att pedagogerna talade mycket om just självkänsla. Därför skulle det 

vara intressant om vidare forskning fick handla om eventuella konsekvenser av det inflytande 

barn ges, i relation till just självkänsla. 
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12.1 Otryckta källor 

 

Intervju med pedagog 1, 30 min 

 

Intervju med pedagog 2, 35 min 

 

Intervju med pedagog 3, 30 min 

 

Intervju med pedagog 4, 40 min 

 

Intervju med pedagog 5, 30 min 
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13. Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 

1. Namn: 

Ålder: 

Tidigare erfarenhet av arbete i förskola: 

Utbildning: 

2. Hur skulle du beskriva din roll som förskollärare/barnskötare?  

3. Kan du beskriva din barnsyn? 

4. Kan du berätta hur du ser på gränssättning i förskolan? 

5. Vad innebär det enligt dig att sätta gränser? 

6. Kan du ge exempel på en situation i förskolan då man bör sätta gränser? 

7. Kan du ge exempel på en situation i förskolan då man inte bör sätta gränser? 

8. Hur ser du på gränssättning i relation med respekt för barnets integritet? 

9. Hur beskriver du begreppet inflytande? 

10. Vad har barnen inflytande över i vardagen? 

11. Vad har barnen inte inflytande över i vardagen? 

12. Finns det situationer då den schemalagda verksamheten krockar med barnens rätt till 

inflytande och delaktighet i vardagen? 

13. Anser du att det är viktigt att ett barn får vara med och påverka sin situation? På vilket 

sätt? 

14. Om man tänker i ett framtidsperspektiv, på vilket sätt skulle barns inflytande i 

förskolan kunna vara viktigt? 

15. Är du nöjd med hur mycket inflytandet barnen på förskolan har? Kan du beskriva 

varför? 

16. Är det något du vill tilläga? 
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13.1 Brev till de deltagande 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Jennifer och Linn. Vi är två elever från Södertörns Högskola som studerar till 

förskollärare och håller nu på att skriva vårt examensarbete. Vår undersökning ska 

handla om barns inflytande och gränssättning i förskolan. Vi kommer att använda oss 

av enskilda intervjuer som vi önskar spela in med hjälp av våra telefoner. Vi är de 

enda som kommer att ta del av materialet tills den dagen uppsatsen publiceras på 

internet och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. Efter att uppsatsen 

publicerats kommer vårt insamlade material att förstöras. Vi kommer dessutom att 

använda oss av fingerade namn och göra vårt bästa för att hålla er och förskolan 

anonyma. 

 

På nästa blad följer intervjufrågorna för er möjlighet att fundera kring dem innan 

intervjutillfällena.  

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

 

Hälsningar Jennifer & Linn 

 

 

 

 

 

 


