
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

”DET SKA VARA ROLIGT PÅ 

FÖRSKOLAN!” 

– En kvalitativ studie om fyra förskollärares 

tankar och förhållningssätt kring barns 

inflytande  

Södertörns högskola | Förskollärarprogrammet med interkulturell profil 

Självständigt arbete i förskole didaktik | Utbildningsvetenskap | 

Höstterminen 2015 

Av: Pamela Acevedo och Dijana Matic 

Handledare: Magnus Rodell 



  

 

 

Titel: ”IT SHOULD BE FUN IN PRESCHOOL!” A qualitative study of four preschool 

teachers thoughts and attitudes about childrens influence. 
Term: 7 

Author: Dijana Matic and Pamela Acevedo   

Supervisor: Magnus Rodell   

 

Abstract 

 

This study examines how preschool teachers are working together with the children, and how 

much the children actually influence the work. In order to examine this, a qualitative study 

has been made, examining four preschool teachers thought and attitudes towards children’s 

influence in some of the most important parts of their daily work. The study examines how 

preschool teachers are working with the children's influence in early childhood education. 

This is also the main purpose of the study. The questions made in the study to answer the 

main purpose are:  

- What does the preschool teacher think of the term democracy in general?  

- What do preschool teachers think about children's influence and how do they work 

practically with this in their daily work?  

- How does the preschool curriculum define children’s influence? 

- To what extent does children’s influence get limited in the daily work? 

 

The study has used previous research about children’s influence in preschool and also uses the 

preschool curriculum and the CRC. It shows that the participating preschool teachers working 

with children's influence within the various parts of preschool activities do so by taking 

advantage of the children's interests and opinions. At the same time, there may be situations 

where the children are not given as much influence. The study also shows that teachers 

assume the perspective of children and child perspective. 
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1. Inledning 

I svenska förskolor ska verksamheterna vila på en demokratisk grund där pedagogernas 

uppgift blir att förankra den demokratiska värdegrunden som vårt samhälle vilar på. Hur dessa 

mål uppfylls är olika beroende hur verksamheterna tolkar målen ifrån sina styrdokument. I 

läroplanen för förskolan kan man bland annat läsa följande.  

 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

fortsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

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

utformning av miljö och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98:10) 

 

När det gäller barns inflytande är vår övertygelse att barn tidigt måste få känna att de kan vara 

med och påverka sin vardag i förskolan. Som samhällsmedborgare är det viktigt att man 

känner tilltro till demokrati därför är det av stor vikt att man börjar redan på förskolan. Att 

studera barns inflytande anser vi vara viktigt för vår blivande roll som förskollärare men även 

för barnens skull. Det är deras rättighet att få ett reellt inflytande i förskolan vilket innebär att 

det är vår skyldighet som pedagoger att arbeta för att skapa möjligheter och förutsättningar till 

barns reella inflytande. 

 

Vi har under de verksamhetsförlagda perioderna mött pedagoger som upplever att arbetet med 

barns inflytande är viktigt, och ett måste att lyfta på förskolan samtidigt som de upplever att 

det kan bli svårt och abstrakt i arbetet med barns inflytande. Utifrån egna erfarenheter som 

studenter och verksamma pedagoger är att barnen i många fall inte har ett reellt inflytande, 

även om pedagogerna tycker att de ger barnen inflytande men hur mycket inflytande ska 

barnen egentligen få? Tänk om det blir kaos eller går överstyr? Vi tror ändå att det finns en 

oro hos många pedagoger över att inte ha förmågan att ge barnen det inflytande de har rätt till. 

I läroplanen för förskolan (98 rev 2010) står det formulerat att ”förskollärare ska ansvara för 

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll”. Detta har lett 

oss vidare till ett ökat intresse hur barns delaktighet och inflytande tar sig uttryck i praktiken 

och hur olika förskollärare resonerar och arbetar kring studiens aktuella ämne. Vårt intresse 

ligger främst i att fördjupa oss i förskollärarnas tankar och förhållningssätt gällande barns 

delaktighet och inflytande. 
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1.1 Bakgrund  

Här har vi valt att dela in bakgrunden i två underrubriker där vi redogör för vad som står i 

förskolans läroplan och barnkonventionen. 

 

1.1.1 Förskolans läroplan  

För att säkerställa en god kvalitet i förskoleverksamheterna finns ett antal dokument som styr 

förskolans verksamhet och ett av styrdokumenten är förskolans läroplan. Där står det om 

förskolans värdegrund, olika mål och uppdrag förskolan har. I läroplanen för förskolan (98 

rev 2010) framkommer bland annat hur pedagoger skall se till att alla barn blir sedda, 

lyssnade på och att barnen skall utveckla sin förmåga att utrycka sina åsikter och tankar för att 

få möjligheter så att de kan påverka sin situation. Vi nämnde lite kort i inledningen att arbetet 

kan se olika ut beroende på hur man tolkar målen. Vår tolkning när det gäller barns inflytande 

och delaktighet utifrån läroplanen är att förskoleverksamheten ska styras efter barnens 

kunskaper och intressen, för att uppfylla detta bör pedagogerna erbjuda en trygg miljö där 

man försöker vara lyhörd, finnas tillhands och ta tillvara på barnens tankar och idéer genom 

att låta barnen påverka sin vardag på olika sätt. Förskolan ska även lära barnen ”alla 

människors lika värde” och skapa en ”förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98, rev 2010, s.4). 

 

1.1.2 Barnkonventionen  

Under vår utbildning på Södertörns högskola har vi haft kurser där vi har fått en större 

förståelse för vad barnkonventionen är för någonting. Barnkonventionen ses som ett annat 

styrdokument inom förskolan och är en bestämmelse om mänskliga rättigheter för barn. Att se 

till barns rättigheter är centralt i förskolans verksamhet, arbetet med barns rättigheter ligger i 

förskolans uppdrag och därför anser vi att barnkonventionen är ett levande verktyg för att 

uppnå de värderingar och mål som finns i läroplanen.  Barnkonventionen (1989) är ett 

redskap för att skydda barn och lyfta barns rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar 

och vi har valt att lyfta fyra stycken artiklar där det framgår tydligt hur barn ska bli 

behandlade. Barnkonventionen blir således ett styrdokument med särskilt tydligt fokus på 

barns rättigheter som läroplanen inte tar upp lika tydligt. Dock ser vi att dessa två nämnda 

styrdokument kompletterar varandra genom att båda har samma huvudmål där barnets bästa 

ligger i fokus. Nedan presenteras valda artiklar i en förkortad version i form av citat. 
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 Artikel 2 ”alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras” 

 Artikel 3 ”barnets bästa ska alltid komma i första rummet” 

 Artikel 6 ”barn har rätt till livet, överlevnad och utveckling”  

 Artikel 12 ”barns rätt att komma till tals och att barnets åsikter ska respekteras”  

 

(Barnkonventionen 1989) 

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare i två förskolor förhåller sig till barns 

inflytande i den dagliga verksamheten. Mer specifikt, vill vi med studien belysa hur våra fyra 

informanter resonerar kring barns inflytande och hur de arbetar med att praktiskt ge barnen 

inflytande. För att besvara syftet har vi valt att utgå från följande frågeställningar som 

kommer att utgöra en röd tråd genom hela arbetet. 

 

 Hur resonerar förskollärarna kring demokrati i allmänhet? 

 Hur tänker förskollärarna kring barns inflytande och hur arbetar de praktiskt med  

frågan i verksamheten? 

 Vad innebär barns inflytande enligt förskolans läroplan? 

 I vilken mån begränsas barns inflytande i den dagliga verksamheten? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del redogörs för det fenomenologiska perspektivet som undersökningen utgår ifrån 

som teoretisk utgångspunkt. Här kommer vi att ge en förklaring till vad och hur vi ser på 

fenomenologi utifrån studiens syfte. Kapitlet innehåller även en kort diskussion kring 

fenomenografi som är relevant för undersökningen. Därefter kommer vi att ta upp de 

teoretiska nyckelbegreppen som är centrala för undersökningen.  

 

3.1 Fenomenologi 

Undersökningen baseras på en kvalitativt fenomenologisk forskningsansats som kännetecknar 

hur världen kan upplevas ur någon annans perspektiv (Brinkkjaer & Hoyen 2013, s. 65). 

Anledningen till det utgår ifrån frågeställningens karaktär. Studien undersöker förskollärares 

tolkning av barns inflytande samt hur de arbetar praktiskt för att ge barnen inflytande, vilket 

denna ansats ger möjlighet till. I boken Vetenskapsteori och metod för lärare – en 

introduktion av Christian Stensmo (2002) beskriver författaren fenomenologin på följande 

sätt, ”Fenomenologi fokuserar på människans upplevelser, uppfattningar och erfarenheter” 

(Stensmo 2002, s.15).  

 

Vi har valt ett fenomenologiskt perspektiv för att vi vill ta reda på vad de specifika 

individerna som intervjuades har för erfarenheter om och uppfattningar av att arbeta med 

barns inflytande. Resultatet av en fenomenologisk studie beskrivs av Brinkkjaer och Hoyen 

(2013) som en insikt om hur fenomenet uppfattas av respondenten vilket är själva kärnan i 

denna studies syfte. De menar även att den fenomenologiska ansatsen redogör för hur 

fenomenet gestaltar sig för olika individer. För att ta reda på hur människor uppfattar, skapar 

mening samt förståelse för ett visst fenomen i detta fall ”barns inflytande” måste variationen 

av individernas uppfattningar kring arbetet med barns inflytande urskiljas och kategoriseras. 

Detta bearbetades efter genomförda intervjuer genom att ta vi tog vara på olika ”likartade” 

begrepp under olika beskrivningskategorier. I och med att vi utgår från en fenomenologisk 

forskningsansats handlar det alltså inte om att hitta några ”korrekta” svar utan fokus ligger i 

vårt fall på att skaffa sig kunskap om olika individers uppfattningar kring barns inflytande. 

Stensmo (2002) skriver vidare om forskarens huvuduppgift med att ha ett fenomenologiskt 

perspektiv, som att kunna beskriva samt förstå andras upplevelser och erfarenheter. 

Huvuduppgiften innebär också att man som forskare bör ha en god självkännedom, det 

innebär bland annat att man inte får blanda in sina egna erfarenheter samt upplevelser med 
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informanterna. Som forskare har vi ett krav och det gäller alltså att vi vid resultatet håller oss 

till det respondenterna har sagt under intervjuerna och inte lägger in våra egna erfarenheter 

och upplevelser (Stensmo 2002 s. 106). 

 

I boken Sammanflätningar, fenomenologi från Husserl till Maerleau-Ponty presenteras 

fenomenologins grundare som var Edmund Husserl som föddes 1856 och dog 1938 och var 

bland annat filosof (Bengtsson 2001, s.19). Författaren skriver att fenomenologi sågs som en 

metod för att synliggöra fenomenologins erfarenhetsfilosofi som utgångspunkt att göra den 

naturliga erfarenheten rättvisa. Fenomenologin utvecklades vidare och fick därmed en 

inriktning som påverkade dels psykologin och dels pedagogiken. Anledningen var för att 

fenomenologin spreds till de empiriska forskarna som konstruerade forskningsansatser av 

olika slag som de delat upp i olika inriktningar, till exempel har hermeneutik och 

etnometodologi olika inriktningar (Bengtsson 2001, s. 101).   

 

En annan vetenskapsteori som studien använt sig av är fenomenografi. Stensmo redogör 

begreppet genom att dela upp det, ”grafi = beskriva, gr, fenomen = det som framträder” 

(Stensmo, 2002, s.115).  Författaren definierar begreppet fenomenografi som en metod där 

man vill beskriva helt olika uppfattningar av ett fenomen och dessutom vill man ha en 

variation av individens uppfattningar. Denna forskningsansats är besläktad med det 

fenomenologiska perspektivet, det som skiljer är att man väljer flera personer inom samma 

kategori som vi har valt att göra, till exempel har vi endast bara intervjuat några förskollärares 

uppfattningar om hur de arbetar med barns delaktighet och inflytande och observerat hur 

förskollärarna agerar i praktiken.  

 

Genom studien vill vi ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de tolkar och arbetar 

med barns inflytande. Dock vill vi inte bara undersöka respondenternas uppfattningar inom 

forskningsområdet utan vi vill komma åt individens erfarenheter, uppfattningar och 

upplevelser, därför lutar undersökningen mer åt det fenomenologiska perspektivet och blir 

därmed studiens teoretiska utgångspunkt.   
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3.2 Teoretiska nyckelbegrepp 

Erfarenhet  

Vi kommer ta hjälp av Bengtssons beskrivning av begreppet erfarenhet och Bengtsson har 

använt Husserls definition av begreppet erfarenhet. Husserl menar att när man upplever 

någonting så blir det en direkt erfarenhet. Han beskriver några exempel varav ett är: ”om jag 

vänder på huvudet när spårvagnen klingar, ser jag direkt dess skrymmande gestalt framför 

mig” (Bengtsson 2001, s.30). Dessutom ser vi även erfarenhet som kunskap, färdighet och 

upplevelser som man varit med om tidigare genom exempelvis exponering eller deltagande.  

 

Uppfattning 

Studiens fokus kommer att ligga på hur respondenternas ser på samt uppfattar de frågor som 

vi ställer för att sedan göra tolkningar utifrån förskollärarnas uppfattningar. Vi tolkar alltså 

begreppet uppfattning utifrån förståelse, åsikter och syn eller bild av något eller någon.  

 

Upplevelse 

Vi kommer att se på upplevelse utifrån någonting som respondenterna har upplevt, erfarit, 

prövat eller deltagit i och inte bara har hört tals om något fenomen utan att man har bevittnat 

om någonting tidigare. Detta betraktar vi som en upplevelse i undersökningen. 

 

3.3 Centrala begrepp 

Studiens centrala begrepp presenteras i detta avsnitt för att tydligt definiera och redogöra för 

dess innebörd. Dessa begrepp beskrivs ur vår egen synvinkel och därmed vill vi visa på vilket 

sätt vi kommer att använda dem. Vi delar dock litteraturens definition och begreppssyn; 

barnperspektiv, barns perspektiv, demokrati, inflytande och delaktighet. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Sparrman (2006) definierar tydligt och är noggrann med att särskilja begreppet barnperspektiv 

från barns perspektiv. Barnperspektiv handlar enligt Sparrman om vuxnas syn på barn. Att en 

vuxen är lyhörd för barnet, dess villkor och gör det som man tror är det bästa för barnet. Med 

barnets bästa utifrån vuxna menar författaren att man inte alltid förstår barnens intentioner 

och avsikter men utgår ifrån det man tror är bäst för barnet. Medan barns perspektiv innebär 

att en vuxen närmar sig samt försöker förstå barnets perspektiv genom att gå in i deras värld, 

att man sätter sig in i barnets situation för att ta tillvara på barnens erfarenheter och villkor 

(Sparrman 2006, s. 27).  



  

7 

 

 

Demokrati 

När demokrati omtalas är det ofta en självklarhet för många vad demokrati är men det finns 

olika definitioner på vad begreppet egentligen innebär. Vi ser demokrati i uppsatsen utifrån 

förskolans mål och riktlinjer där vi har sammanställt att demokrati handlar om alla individers 

lika värde, rättigheter och möjligheter att vara med och påverka. 

 

Inflytande  

Enligt Arnér (2009) finns det olika beskrivningar och tolkningar kring begreppet inflytande 

och kan inte benämnas med endast en förklaring samt innebörd. I förskolans värld tolkar 

Arnér begreppet inflytande som barns rätt till möjlighet att kunna påverka sin tillvaro på ett 

tydligt sätt i verksamheten. Arnérs tolkning av inflytande är densamma som vår tolkning av 

begreppet som vi kommer att se det på det vill säga att barnen får vara med och påverka sin 

situation på ett tydligt sätt.  

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet beskrivs som något som redan är förbestämt av andra (Arnér 2009, s. 

13-14). Det är på detta sätt som vi kommer att se på begreppet men även att det innebär enligt 

oss rätten till att göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. Bjervås utvecklar detta vidare och 

ger en förklaring att när individens tankar blir lyssnade på kan den känna sig kompetent på det 

vis att tankarna och erfarenheterna blir bekräftade. I och med att kompetensen synliggörs och 

kommer till funktion bidrar detta till utveckling (Bjervås, 2003, s.69). 

 

Barns säkerhet 

Under vår undersökning har vi stött på begreppet barns säkerhet som vi anser är väsentligt för 

studien. Vi ser barns säkerhet som en slags begränsning av inflytande då det kan förekomma 

”livsfarliga” situationer på förskolan. Ett exempel kan vara när ett barn visar intresse för 

klättring på höga berg och kan i sådana fall få sin nyfikenhet och sitt intresse bli begränsade 

just för att pedagoger arbetar med att förebygga skador och har därför regler i verksamheten 

som alla ska följa. Dels för att barnet inte ska råka ut för något illa och dels för att man som 

pedagog inte alltid kan vara närvarande.  
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4. Tidigare forskning 

Elisabeth Arnér från Örebros universitet är utvecklingsledare och föreläsare i förskolan och 

skolan med fokus på demokrati och inflytande. Hon har skrivit en licentiatavhandling som 

heter Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati, som består av tolv konkreta 

situationer från förskolans verksamhet. Arnér är i grunden förskollärare och filosofie licentiat 

i pedagogik. Hon har genom denna utvecklingsarbetet försökt förändra pedagogers 

förhållningssätt till barns initiativ och inflytande i förskolan. Avhandlingen är en empirisk 

studie med betoning på en förändring från ett nekande till ett bejakande förhållningssätt.  

 

I avhandlingen framkommer det att de deltagande pedagogerna fick uppdrag och läxor under 

undersökningens gång, dels fick de läsa litteratur med forskningsanknytning och dels vara 

närvarande samt aktiva i seminarier varje vecka. Under seminarierna diskuterades bland annat 

pedagogernas förhållningssätt till barnen och verksamhetens gemensamma barnsyn. Ett av de 

uppdrag var att deltagarna skulle uppge ”ja” till barnen i situationer som de annars brukar 

säga ”nej” vilket sedan ledde till ett nytt bemötande av barnen och dess initiativ. 

 

Arnérs resultat pekar mot traditioner, regler, pedagogernas syn på barn och pedagogernas 

hänsyn till varandra som styr arbetet med barns inflytande. Pedagogerna fick utifrån 

ovanstående uppdrag bryta inrotade mönster, vanor och förhållningssätt och i och med detta 

fick barnen ett verkligt inflytande. Arnérs (2009) syfte var att undersöka hur pedagoger kan 

förändra sitt förhållningssätt och lyfter slutligen vikten av pedagogers medvetenhet kring hur 

man agerar, varför man agerar och handlar på ett visst sätt. Hon menar att det är nödvändigt 

att man reflekterar över sitt egna förhållningssätt så att barnen kommer till tals och får 

därigenom inflytande. Det krävs alltså ett reflekterande förhållningssätt hos pedagogerna för 

att en förändring ska ske i arbetet med barns inflytande och delaktighet.  

 

Arnér (2009) är dessutom noga med att särskilja begreppet inflytande från delaktighet 

eftersom hon anser att det finns en tydlig skillnad mellan dessa begrepp. Hon konstaterar att 

vid inflytande har barnen en reell möjlighet att påverka sin situation genom att de kommer 

med egna initiativ som de tycker är meningsfulla. Att kunna få möjlighet att påverka sin 

situation handlar ytterst om att bli respekterad för den individ man är. Medan delaktighet 

betyder enligt Arnér (2009) aktiv medverkan där barn får vara med i vad någon annan sagt åt 

dem att göra eller göra någonting som redan är bestämt.  
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Kristina Westlund (2011) har också skrivit en licentiatavhandling och har bland annat 

undersökt och analyserat olika arbetssätt där pedagoger kan öka förskolebarns inflytande. För 

att närma sig frågan om förskolebarns inflytande använde hon sig av en demokratididaktik 

studie. Demokratididaktisk studie står för pedagogers arbete med att skapa förutsättningar för 

barnens utövande av demokrati på förskolan. I detta sammanhang har Westlund (2011) haft 

fokus på hur pedagoger arbetar med specifika aspekter av demokrati och inflytande. Vidare 

använder sig författaren av ett kritiskt relationellt perspektiv, anledningen till att hon valde ett 

relationellt perspektiv var för att se vilken betydelse den kan få för att utmana förståelsen av 

vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära. Att ha ett kritisk relationell perspektiv 

innebär nämligen att se relationen mellan frihet och styrning, konstaterar Westlund. I 

avhandlingen framkommer dessa två delar på ett tydligt sätt. 

 

Som tidigare nämnts har Westlund (2011) använt sig av en fallstudie där hon genom 

intervjuer och observationer på två förskolor undersökt pedagogernas arbete med barns 

inflytande i den dagliga verksamheten för att sedan analysera arbetet ur ett kritiskt relationellt 

perspektiv. Resultatet visade att pedagoger använde sig av olika arbetsformer i arbetet med 

barns inflytande, några av arbetsformerna var handlingsutrymmen för barnen, skapa 

möjligheter för samtala med barnen, att stödja barns interaktion, planerad verksamhet utifrån 

barnens intressen och att ge barnen möjlighet till att välja och bestämma. Den sista 

arbetsformen delades upp i fyra olika delar: att ge barn valalternativ, att låta barnen komma 

med förslag, och att pedagoger kommer och erbjuder förslag till barnen, samt uppmuntra med 

idéer och initiativ barnen kommer med. 

 

En annan del som visade resultat på Westlunds (2011) studie var arbetsinnehållet som visade 

att barns inflytande sträckte sig över stora delar i verksamheten. Pedagogerna skapade 

möjligheter till barn att få välja aktiviteter och vilka de ville leka med och de involverade 

barnen i planeringarna, möjligheterna för barnen att bestämma utsträckte sig under många 

situationer och pedagogerna försökte hela tiden sträva efter att arbeta tillsammans med 

barnen. Trots att pedagogerna alltid strävade efter att barnen skulle vara med och påverka 

visade det sig även i resultatet att det fanns dilemman då de kunde uppleva krav på sig från 

exempel kollegor och föräldrar där barnens inflytande inte gick att uppfylla. Westlund (2011)  

hävdar dock att pedagogers förhållningssätt således är avgörande i pedagogernas handlingar 

eftersom man kan se i sådana fall om barn får inflytande eller inte. Hon menar att det inte är 
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bara dess arbetsformer som gör att barnen får inflytande utan att det lika mycket handlar om 

pedagogernas förhållningssätt. 

 

”Lyssnandets pedagogik” är skriven av förskolläraren Ann Åberg där hon beskriver hennes 

förändringsarbete med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. För att besvara 

sina frågeställningar utifrån ett teoretiskt perspektiv har Åberg bjudit in Lenz Taguchi som 

gäst författare. Boken beskriver hur pedagogisk dokumentation förändrar, öppnar nya och 

annorlunda kunskaper och förståelser av barn och barns väg till utveckling och lärande. Samt 

förhållningsättet som pedagog i mötet med barnen och synen på förskolans roll. Författaren 

betonar vidare om förhållningssättet en pedagog bör ha och beskriver att barns delaktighet 

inte betyder att pedagoger bör lämna över ansvaret till barnen och tillåta barnen göra som de 

vill, det handlar om att kunna se när och hur man bör ingripa och inte fokusera på om man ska 

ingripa. Hon tillägger att barnen inte kan göra precis som de vill utan att det ska finnas 

gränser på vad som är acceptabelt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter att man ska se 

värdet av att förstå förskolan som en demokratisk mötesplats som lyfter olikheter, lyssnandet 

och delaktighet. För att hålla den pedagogiska verksamheten ska man lyssna på barnen för att 

de ska ske en ständig förändring i verksamheten och för att skapa en förskola som är en 

demokratisk mötesplats för gemensamt lärande.  

 

Nina Johannesen och Ninni Sandvik (2009) är norska författare som har skrivit boken ”Små 

barns delaktighet och inflytande” tillsammans med förskollärare, förskollärarstudenter och 

förskollärarutbildare där de gemensamt delat erfarenheter och tankar. Författarnas syfte är att 

utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de yngsta. Där pedagoger lyfts till att 

utmanas i arbetet med delaktighet och inflytande snarare än att se det som ett färdigt område. 

Johannesen och Sandvik (2009) ser på begreppen delaktighet och inflytande som en 

gemenskap och att vara en deltagare som innefattar att alla barn är delaktiga och har 

inflytande gemensamt. Författarna betonar att delaktighet och inflytande inte handlar om att 

bestämma utan snarare om samspel där man visar respekt, inkluderar och lyssnar på varandra. 

För att detta ska fungera ska denna inställning förutsätta så att säga en öppenhet, tolerans och 

ömsesidig respekt i möte med respektive individ.   

 

Johannessen och Sandvik (2009) skriver vidare om vuxnas makt och framhåller 

föreställningar vi har om de yngsta barnen som står ofta i relation till föreställningar vi har om 

att vara vuxen. Författarna menar att barn och vuxna är som slags två motsatspar, detta 
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innebär att den ena parten kommer att försöka dominera den andra och i detta fall är den 

dominerade parten den vuxne. Detta kopplar författarna sedan till att den vuxne sätter upp mål 

för utvecklingen och därmed skapas underprivilegierad position för barnen, redan i tidig ålder. 

Johannesen och Sandvik (2009) hävdar att vuxna måste släppa kontrollen om man vill ge 

barnen möjlighet till att vara delaktiga. Genom detta bör vuxna vara lyhörda och ta alla på 

allvar och genom en gemenskap observera barnen genom lek, kroppsliga uttryck och stillhet 

för att få in det barnen vill förmedla. Fortsättningsvis menar författarna att vi måste tro på 

barnen för det är de som äger upplevelsen och vet hur den känns bäst, även fast att man är 

under tre år och inte kan uttala den, alltså måste uppmärksamheten riktas mot barnet som 

deltagare över sitt eget liv. 
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5. Material och metod 

I detta kapitel presenteras vilken datainsamlingsmetod som använts för att samla in det 

empiriska materialet till studien. Här motiverar vi varför vi gjorde de val vi har gjort, hur 

urvalsprocessen och genomförandet såg ut samt hur bearbetningen av det insamlande 

materialet gick till. Vi har även delat upp denna del i olika underrubriker.  

 

5.1 Forskningsmetod  

Datainsamlingsmetoden i undersökningen är en kvalitativ metod med en fenomenografisk 

ansats i form av öppna observationer och semistrukturerade intervjuer med mål att förstå hur 

pedagogerna upplever, förklarar och resonerar kring barns inflytande i förskolan. Vi valde att 

kombinera dessa två metoder för att få ett bredare perspektiv i ämnet då vi ville få en 

betydligt mer utförlig information kring studiens problemområde och därigenom kunna svara 

på studiens frågeställningar. Genom intervjuerna fick vi möjlighet att synliggöra 

pedagogernas uppfattningar och fick därmed en god inblick i pedagogernas förhållningssätt 

och tankar kring betydelsen av barns inflytande. Semistrukturerade intervjuer har vi använt 

oss av med avsikt att ha haft färdiga frågor men utgått från respondenternas svar för att 

utveckla deras resonemang samt synpunkter och vi kunde också därigenom ställa relevanta 

följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 38). 

 

5.2 Urval och avgränsning 

Studien har utförts på två olika avdelningar, i en fristående och en kommunal förskola. Den 

fristående förskolan består av tre avdelningar och den kommunala förskolan består av två 

avdelningar. Vi valde att intervjua fyra förskollärare totalt, två förskollärare från varje 

förskola med tanke på att vi ville få så utförlig information som möjligt. Under rubriken 

resultat och analys presenteras förskollärarna närmare.  

 

5.3 Genomförande  

Vi kontaktade förskolecheferna på båda förskolorna via email samt telefon och fick kort 

därefter bekräftat att utföra vår undersökning hos dem. Vi skickade även informationsbrev 

(bilaga bifogas) där vi presenterade studien, dess syfte och vad som tänkts undersöka till varje 

avdelning på förskolan som de vidarebefordrade till vårdnadshavare, med informationsbrevet 

skickade vi också samtyckesbrev till förskollärarna som intervjuades. När samtliga ställde sig 

positiva till intervjuerna kontaktades de via telefon för att boka in tillfälle för intervju.  
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När vi utförde observationerna låg vårt fokus på vad som skedde i praktiken i den dagliga 

verksamheten. Vi valde att utföra passiva observationer vilket innebär att man håller låg profil 

(Lalander, 2011, s. 100). Vi höll oss i bakgrunden och antecknade tyst, för att inte påverka 

samspelet mellan pedagoger och barn. Vi bestämde oss för att studera våra informanters 

agerande i den dagliga verksamheten under våra observationer dels för att avgränsa 

uppsatsens storlek och för att lättare kunna besvara studiens syfteformulering. 

Observationerna blev ungefär en timma långa och därefter intervjuades förskollärarna separat 

under ca 40 minuter. När vi utförde intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (bilaga 

bifogas) och av ljudinspelning. Intervjuerna började med allmänna frågor om informanterna 

själva för att sedan övergå till mer centrala frågor med koppling till studiens syfte. Detta 

bidrog till att informanterna kände sig mer bekväma och mindre utsatta vilket också ledde till 

en mer naturlig dialog. 

 

5.4 Analys av materialet 

Vi valde att spela in intervjuerna via mobiltelefonen då vi ser det som ett bra och 

kompletterande verktyg till anteckningar, i våra anteckningar noterade vi pedagogernas svar. I 

och med att det är lätt hänt att missa vad informanterna säger när man bara för anteckningar 

kan man förlora viktig information och detta kan påverka studiens resultat. Därför anser vi att 

inspelning är ett bra hjälpmedel, för att förstå vad som sägs. Det underlättar därmed att ha 

fokus på intervjupersonens kroppsspråk, grimaser, tonläge eller andra spår som kan vara 

viktiga att analysera där ljudinspelningen gör svårt att tyda (Eriksson- Zetterquist, Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 49).  

 

Efter varje genomförd intervju lyssnade vi igenom hela materialet och satte oss vid en dator 

för att transkribera materialet samma dag då vi ännu hade det så färskt i huvudet. I och med 

att undersökningen var begränsad tid valde vi också att snabbt transkribera för att kunna börja 

med göra en första analys av materialet. När alla intervjuer var nedskrivna så gjorde vi en 

sammanställning av varje intervju för att på ett tydligt sätt kunna se vad respondenterna sagt 

och därmed plockade samtidigt ut det viktigaste ur varje fråga. Observationerna var 

nödvändiga att göra dels för att få syn på hur informanterna agerade i praktiken och dels för 

att få en djupare förståelse kring problemområdet. Observationerna blev som ett komplement 

till intervjuerna och detta bidrog till att vi fick en djupare och bredare syn på problemområdet. 
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5.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra huvudkrav som är viktiga 

principer att följa samt förhålla sig till när man genomför en undersökning. De grundläggande 

principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Vi inledde intervjuerna med att informera den intervjuade om 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav där följande punkter ingår:  

 

 Informationskravet är ett krav där forskaren ska lämna information om vilka de är och 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagarna fick information om vilka vi är 

och vi presenterade även här studiens syfte och hur undersökningen kommer att gå till.  

 

 Samtyckeskravet är ett krav där deltagarna i undersökningen har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan, vi upplyste för deltagarna att de hade rätt att avbryta 

när som helst. Denna information fick respondenterna både via email, 

informationsbrev (se bilaga) och innan intervjun påbörjade.  

 

 Konfidentialitetskravet är ett krav där uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att eventuella 

personuppgifter ska anonymeras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Vi betonade för våra informanter att deras namn inte kommer att användas samt att 

förskolan de arbetar på kommer att bli konfidentiell. Vi har också tillämpat detta 

genom att det material vi fick under genomförda intervjuer och efterföljande 

transkribering har förvarats på ett säkert ställe. 

 

  Nyttjandekravet är ett krav där de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast 

får avvändas i forskningsändamål. Vi erbjöd deltagarna att ta del av undersökningen 

och att materialet kommer användas för forskningsändamål. Vi har varit tydliga med 

att informera att det empiriska materialet kommer att endast användas till den aktuella 

studien samt att det inte kommer att spridas vidare (Löfdahl 2014, s.36-38). 

 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Stukat (2005) skriver om vikten av validitet och reliabilitet i en undersökning, han menar att 

för att få en trovärdighet i resultatet måste undersökaren vara tydlig genom att ha beskrivit hur 



  

15 

 

man har gjort och tänkt för att få fram studiens resultat. Reliabilitet betyder tillförlighet och 

handlar om hur tillförlitliga de mätinstrument som använts är. Validitet betyder giltighet och 

syftar till att ställa sig frågan om man mäter det man avsett att mäta. Vi har reflekterat 

tillsammans och diskuterat studiens svagheter och styrkor utifrån dessa begrepp och kommer 

att redogöra för här nedan (Stukat 2005, s.125). 

 

I och med att vi har använt oss av en kvalitativ undersökning tolkar vi Stukats (2005) 

tankegång hur våra frågor är utformade och att det handlar om hur frågorna tolkas av 

respondenterna. Genom att ha använt oss av semistrukturerade intervjufrågor så har även 

svaren varit öppna vilket gjort att respondenterna använt sina egna ord och därmed kunnat 

återge sina erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. Dock skriver Stukat att det inte är lätt 

att uppnå fullständig reliabilitet i en kvalitativ undersökning av den anledningen att det kan 

vara svårt att mäta exempelvis observationer. Däremot anser vi att man kan i vår 

undersökning tolka intervjuerna, eftersom det har funnits möjlighet för respondenterna att 

använda sina egna ord och inte varit låsta till förutbestämda svarsalternativ. En annan aspekt 

som möjligen kan sänka reliabiliteten är om deltagarna i undersökningen har svarat 

annorlunda mot vad de skulle ha gjort annars i ett annat sammanhang. En av anledningarna 

kan vara exempelvis om respondenterna påverkats av dessa tillfällen på ett negativt sätt då de 

kanske känt sig utsatta. Å ena sidan upplevs risken som liten i undersökningen då frågorna har 

varit neutrala ställda i en bekväm miljö.  

 

Vi har försökt uppnå en hög reliabilitet i studien genom att ha varit tydliga samt utförliga i 

metod och resultat delen kring hur vi har gått tillväga med de empiriska undersökningarna. 

Därtill valde vi att spela in intervjuerna för att lyssna på svaren flera gånger samtidigt som vi 

hade de transkriberande intervjuerna bredvid. På så sätt förbättrar reliabiliteten i vår 

undersökning.  

 

En annan viktig utgångspunkt för att hålla en hög validitet enligt Stukat (2005) är att det 

insamlade materialet skall vara relevant för studien och i och med detta besvara de 

frågeställningar som undersökningen syftar till att besvara. För att öka validiteten i vår 

undersökning har vi försökt att vara tydlig i vår koppling mellan syfte, frågeställning och de 

genomförda undersökningarna i dessa två förskolor. Studien har även lyft citat från 

respondenterna på flera ställen i resultat kapitlet.  
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6. Resultat och Analys 

I denna del kommer vi att redogöra för resultatet av vårt empiriska material och analysera det 

utifrån den fenomenologiska teorin med hjälp av de teoretiska samt centrala nyckelbegreppen. 

För att resultatet skall vara lättare att tolka har vi delat in materialet under studiens fyra 

huvudsakliga frågeställningar. Vi har skapat tillhörande underrubriker följt av en gemensam 

analys av intervjuerna. Efter det följer vår analys av observationerna men först börjar avsnittet 

med en kort presentation av informanterna.  

 

6.1 Presentation av informanterna 

Här presenteras informanternas fiktiva namn och hur länge de har arbetet inom den 

pedagogiska verksamheten. Studiens informanter är förskollärare och erfarna inom den 

pedagogiska förskoleverksamheten. Förskollärare 1 har vi valt att kalla Anna och hon har 

arbetat i ungefär tjugo år och har dessförinnan varit anställd som barnskötare. Hon arbetar på 

samma fristående förskola som förskollärare 2. Förskollärare 2 som är Kristoffer har arbetat 

inom verksamheten sedan 1988 och har även jobbat tidigare som barnskötare. Vilma är 

förskollärare 3 som har arbetat sedan 1995 på den kommunala förskolan och förskollärare 4 

tillhör också den kommunala verksamheten tillsammans med Vilma. Vi har valt kalla 

förskollärare 4 för Malin och hon har tidigare arbetat som förskolechef i sju år.  

 

6.2 Hur resonerar förskollärarna kring demokrati i allmänhet? 

Nedan redovisas en underrubrik följt av en sammanställd analys som kopplas till studiens 

första frågeställning.  

 

6.2.1 Demokrati  

De två förskollärarna från den fristående förskolan delger sin tolkning av begreppet demokrati 

att det handlar om hur man bestämmer och vilka som bestämmer. Vidare kopplas begreppet 

demokrati in i samhällsperspektiv där de lyfter att man väljer dem som får bestämma och 

därefter blir det ett fåtal som bestämmer och menar att det är liknande system på förskolan. 

Anna och Kristoffer menar att det är pedagogerna som bestämmer i verksamheten men att 

barnen ges inflytande i vissa sammanhang. 

 

Från den kommunala förskolan förklaras demokrati som allas lika värde och att alla får vara 

med att fatta beslut. Med detta menar de att barnen behöver bli medvetna att de har ett val och 
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de pedagogerna säger inte är ett måste. Enligt Vilma är demokratibegreppet väldigt stort och 

menar att man ska börja med arbetet redan i tidig ålder för att kunna få känslan att man kan 

påverka på den nivån man kan. Malin har en liknande åsikt som Vilma och anser att man bör 

tänka på att barn provar sig fram och därigenom bör pedagoger ge barnen valmöjligheter så 

att barnen kan tränas inför att vara demokratiska medborgare. Malin beskriver även 

betydelsen hur förskolans miljö utformas efter barnen intressen och viljor. Hon poängterar 

även vikten vid att synliggöra verksamhetens pågående demokratiska arbete.  

 

6.2.2 Analys 

Informanterna är överens om att demokrati främst handlar om att vara med i ett sammanhang 

där man kan få sin röst hörd eller kunna påverka någonting. Detta kan vi se likheter i vår 

studie kring Åbergs och Lenz Taguchis (2005) tankar, som menar att demokrati är något man 

lever i, tillsammans med barnen och för att barnen ska förstå vad ett demokratiskt 

förhållningssätt innebär, bör pedagogerna bjuda in barnen samt tro på dess förmågor. 

Författarna skriver vidare att pedagogen bör visa barnen respekt genom att ge de möjligheter 

att utveckla dess förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) menar ytterligare att pedagoger bör ta emot en lyhörd hållning där barnens 

eget intresse blir utgångspunkten. Anna och Kristoffer resonerade lite annorlunda och har en 

annan demokratiuppfattning till skillnad från Malins och Vilmas. Som likhet med tidigare 

forskning redogör Åberg och Lenz Taguchi (2005) att pedagogerna har ansvar samt makten 

för vad barn kan och inte kan göra och menar således att pedagoger bör vara beredd på att 

utforma verksamhetens innehåll. Det hör ihop med Annas och Kristoffers syn kring 

demokrati, att det är svårt att undvika vuxnas makt och därigenom är barnen inte fria från den 

heller. 

 

6.3 Hur tänker förskollärarna kring barns inflytande och hur arbetar de 

praktiskt med frågan i verksamheten? 

Nedan presenteras tre underrubriker följt av en sammanställd analys som kopplas till studiens 

andra frågeställning. 

 

6.3.1 Förskollärarnas tankar om inflytande och delaktighet 

När pedagogerna talade om sina uppfattningar och erfarenheter kring inflytande och 

delaktighet var de alla överens om att det handlar om att man har en rättighet att kunna 
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påverka. Malin gick in lite djupare och förklarade att om man inte känner att man kan påverka 

kan man känna sig maktlös, som kan resultera i att man känner sig utstött och inkompetent. 

Hon menar vidare att man inte alltid behöver vara med att påverka utan att det även kan 

innebära att man deltar och lyssnar. Enligt Anna som också har liknande åsikt som Malin 

betonar dock att det också kan bero från individen hur mycket man själv vill sätta sig i den 

positionen att vilja ha inflytande.  

 

6.3.2 Förskollärarnas tankar kring och arbete med barns inflytande och delaktighet 

Hur förskollärarna resonerade kring barns inflytande och delaktighet kopplades ihop med hur 

man ser på inflytande och delaktighet allmänt. Alla ansåg att barns inflytande innebar att 

barnen själv ska få bestämma över saker som sker på förskolan samt att de ska känna att de 

får vara delaktiga i sin vardag. Malin menar att man ska se barnen som kompetenta och att 

barnen ska ha valmöjligheter, hon fortsätter och berättar att man förr i tiden ansåg 

besvärlighet i arbetet med barns inflytande då man som pedagog intog en bestämmande roll 

och uppger att det kanske är en av anledningarna hos många pedagoger som tycker att arbete 

med barns inflytande och delaktighet är komplex och abstrakt. Hon berättar vidare att 

förhållningssättet är viktigt att tänka på som pedagog och tillägger: 

Vi ser deras intressen och nyfikenhet och så kan man fortsätta arbetet utifrån deras intressen. 

Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten. Men det är väldigt komplex med arbetet i hur 

man gör… i teorin kan det verka vara lätt men i praktiken är det ganska svårt. Sedan jag började 

har vi kommit en bra bit på vägen tack vare vår goda förhållningsätt som just innebär att vi 

arbetar utifrån en dialog med barnen. Vår strävan är att skapa glädje och meningsfullhet för 

varje barn på vår förskola där barnen har inflytande men givetvis kan man alltid utveckla arbetet 

med barns inflytande genom att som sagt reflektera över ens arbetssätt samt förhållningssätt 

som vi försöker sträva efter (Malin) 

Vilma är inne på samma spår men utvecklar det ytterligare då hon anser att barnens åsikter är 

värdefulla för att de ska känna sig hörda och sedda. Hon strävar efter att varje barn har det 

roligt, möter nya utmaningar med nyfikenhet och utforskar kreativt sin omgivning. Hon 

menar dessutom att barnen själva skall vara medvetna om att de har möjlighet att påverka sin 

vardag och att deras åsikter och tankar tas på allvar. Slutligen betonar Vilma att det handlar 

om barnens liv och en början på deras liv att lära sig att vara med och påverka som en 

demokratisk medborgare. Enligt Anna innebär inflytande möjligheten att få vara med och 

påverka där alla barn lyftas fram och är tydlig med att ingen ska uteslutas. Hon nämner även 
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att man bör respektera individens vilja angående ämnet, då hennes erfarenheter är att 

inflytande inte alltid passar hos alla barn. Anna beskriver det så här:  

 

Om man som vuxen kan välja om man vill ha inflytande eller inte. Det här med att man kan 

tycka med barnen också. Ibland vill inte barnet tycka. Det finns faktiskt några barn som inte vill 

ha inflytande och är nöjda med det. För mig handlar barns inflytande om respekt för individen 

(Anna) 

 

Med detta menar Anna att barn själv ska välja om de vill ha inflytande eller inte i olika 

situationer. På så sätt kan barnen likväl få inflytande då barnen påverkar sin situation genom 

att avgöra om man inte vill ha så mycket inflytande. Ett exempel Anna nämnde är när ett barn 

kanske inte är lika intresserat av en viss aktivitet som kanske ett annat barn är. I ett sådant fall 

kan det förstnämnda barnet ta mer plats genom att alltid ta ordet och ta eget initiativ till vad 

de själva vill göra. Hon anser att det är helt okej att det här barnet som inte hörs så mycket 

under arbetes gång är i den positionen det är men menar dock att man alltid bör uppmuntra 

och försöka få barnet intresserad. Däremot är hennes utgångspunkt med det hela att man bör 

respektera individen och inte tvinga barnet att ta plats utan att de får komma naturligt från 

barnet.  

 

Kristoffer beskriver inflytande som att barnen ska känna att de är en viktig del av gruppen. 

Han anser att det är viktigt att barnen ska kunna göra egna val under dagen och för att barnen 

ska kunna vara delaktiga så krävs pedagoger som lyssnar på det enskilda barnet. Där får man 

möjlighet att ta del av barnens tankar, behov och egna idéer. Kristoffer delar även Annas 

resonemang när det gäller respekt för individen. Fortsättningsvis menar han att arbetet med 

barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och visa barnen respekt för när barnen 

uttrycker det de vill och inte vill göra i vardagliga situationer. Vidare anser Kristoffer att: 

 

När det gäller yngsta barnens önskan får vi pedagoger tolka genom barnens agerande och 

kroppsliga uttryck. Genom samtal med föräldrarna får vi veta vad barnen tycker om och därmed 

känner föräldrarna att de blir delaktiga. Vi ser barnen som kompetenta med egna erfarenheter och 

viljan att ha inflytande och kunna ta ansvar genom att låta barnen få möjlighet till att prova och 

komma fram till egna svar. En annan viktig aspekt som jag och mina kollegor försöker oftast 

tänka på är att vi kontinuerligt reflekterar över frågan, tycker barnen detta är roligt och 

meningsfullt? DET SKA VARA ROLIGT PÅ FÖRSKOLAN! Vi utvärderar tillsammans med 

barnen i direkt avslutning till aktiviteten genom samtal och dokumentationer (Kristoffer) 
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Kristoffer berättar vidare att de har barnråd en gång i veckan och detta äger rum i samlingen 

där alla barn deltar och pratar om allas tankar och idéer på hur de tillsammans kan utveckla 

förskolan till det bättre. På barnrådet förväntas barnen komma med förslag på saker som de 

vill göra och påverka. Detta är ett verktyg för att ge barn ökad delaktighet och mer inflytande, 

konstaterar Kristoffer. 

 

6.3.3 Förskollärarnas uppfattningar om varför barn ska ges inflytande 

Samtliga förskollärare är överens om att barn bör vara med och påverka sin situation för att 

skapa glada och meningsfulla dagar på förskolan. Informanterna anser att detta är en 

grundförutsättning för att det ska ske ett lärande och menar vidare att om verksamheten inte är 

styrd och formad efter barnens kunskaper och intressen kommer de tappa tillfredsställelsen i 

att delta, vilket i sin tur påverkar barnets utveckling och lärande. Malin menar även att deras 

självkänsla och självförtroende utvecklas i samband med inflytande där barnen får möjlighet 

att ta ansvar. Malin fyller i:  

 

Genom samtal med barnen om vilket demokratiskt förhållningssätt vi ska ha i rutinsituationer och 

förhållningssätt mot varandra det vill säga vänta på sin tur, lyssna på varandra, ta hänsyn så att 

inte en olyckshändelse uppstår. Jag tycker också att alla barn ska efter sin mognad ansvara för att 

deras kläder hamnar på rätt hylla. Det handlar om att ta ansvar på så sätt utvecklas deras 

självförtroende (Malin) 

 

Malin fortsätter och berättar att det är viktigt att barnens egna initiativ lyfts fram så att de 

utvecklas som starka individer genom att ha en bra självkänsla. Hon betonar också att 

pedagogerna bör kontinuerligt reflektera om olika typer av frågor som berör och sker i 

verksamheten. Framförallt fråga sig om barnen tycker detta är roligt och meningsfullt? 

Kristoffer delar uppfattningen men utvecklar det ytterligare då han anser att barnen kan känna 

att de är viktiga när deras önskemål synliggörs. Anna är inne på samma spår men hävdar att 

allt handlar om respekt för individen och menar vidare att det är barnens rätt att göra sin röst 

hörd och därmed vara med och påverka. 

 

6.3.4 Analys 

Förskollärarna är överens om att barns inflytande handlar om att barnen ska känna sig 

delaktiga i sin vardag och detta stämmer även överens med vår tolkning från Arnérs (2009) 
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tankar som menar att barnet ska ges möjlighet till att kunna påverka och vara med i 

verksamheten. Även Bjervås (2003) tankar om delaktighet framkom i informanternas uttryck 

som innebar rätten till att göra sin röst hörd och lyssnad på. Som likhet med tidigare forskning 

redogör Arnér (2009) de vuxnas makt i verksamheten och om barns röster ska bli hörda eller 

inte och menar att all personal på förskolan bör vara beredd på att ändra sin planering så att 

den anpassas utifrån barnens perspektiv med detta innebär vilket perspektiv man väljer och 

inta. Arnér (2009) ställer sig frågan om pedagoger väljer att inta barnperspektiv eller barns 

perspektiv i den pedagogiska verksamheten? Arnér (2009) fortsätter att beskriva 

pedagogernas roll samt huvuduppgifter och menar att de behöver reflektera över sitt egna 

förhållningssätt över varför man agerar och handlar på ett vist sätt. Detta hör ihop med Malin 

och Kristoffers tanke om att det är viktigt att man som pedagog går tillbaka och reflekterar så 

att barnens idéer och önskemål ska tas tillvara på. Arnér (2009) menar fortsättningsvis att 

pedagoger har som uppgift att våga ge tilltro till barnens förmåga att själv komma med idéer 

och tankar. Enligt oss tillhör detta samman med Kristoffers och Malins uttalanden om att man 

bör se barnen som kompetenta individer. 

Att barns inflytande främjas utav pedagogerna understryker även Johannessen och Sandvik 

(2009) som menar att alla har rätt till inflytande men konstaterar att inflytande inte heller 

handlar om att få sin vilja igenom, utan det handlar om att alla är en del av en gemenskap där 

man lyssnar, samspelar och respekterar varandra. Genom denna interaktion ges möjlighet till 

att kunna påverka det som händer med sina uttryck och åsikter. Dock hävdar författarna att 

det krävs mycket av pedagogerna för att jobba med små barns inflytande, bland annat bör den 

vuxne möta barnet med engagemang och ”öppna ögon”. Detta hör samman med Malins 

utsagor om att pedagogerna har kontrollbehov och därmed inte vågar sätta sig själva på spel. 

Malin menar fortsättningsvis att hon alltid strävar efter att ge tilltro till barnens förmåga så att 

dess självkänsla utvecklas. 

 

I Westlunds (2001) studie framkommer det att det inte är bara arbetsformer som ger barnen 

inflytande utan att det är förhållningssättet som är det avgörande i pedagogers handlingar som 

Malin tidigare berättade och la stor vikt på där hon fokuserade på pedagogers förhållningssätt. 

Hon betonade att förhållningsättet som man har som pedagog är viktigt att synliggöra för sig 

själv för att kunna ge barn möjlighet till inflytande. Vi tolkar det som att pedagoger begränsar 

och möjliggör barns inflytande och att synen på barns inflytande beror på hur man själv som 

pedagog har för värderingar och synsätt. Senare i texten kommer vi att fördjupa oss i 
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begränsningar av barns inflytande som är vår sista frågeställning. 

 

Vilmas uppfattning angående barns inflytande där hon anser att barnen själva ska känna och 

vara medvetna om att de kan påverka sin vardag och där barns åsikter och tankar tas på allvar 

är en annan viktig aspekt som lyfts av Westlund. Westlunds (2001) resultat som visade att 

pedagoger skapade möjligheter för barns inflytande där barnen fick välja och bestämma samt 

skapa och utforma verksamheten utifrån deras intresse arbetade man på ett medvetet sätt. 

Vilma arbetar på samma sätt där hennes mål är att barnen själva blir medvetna om att de har 

möjlighet till att påverka deras vardagliga situationer på förskolan.  

 

När barn har roligt sker lärandet naturligt och enligt läroplanen för förskolan skall 

verksamheten vara trygg, rolig och lärorik för alla förskolebarn. I läroplanen står det också att 

förskoleverksamheten skall vara intressant och lockande för barnen så att de har roligt under 

hela sin vistelse. Samtliga informanter är ungefär inne på samma spår om varför inflytande 

bör ges dock skiljer sig deras förklaringar lite åt. Malin ansåg främst att barnen ska tycka det 

är stimulerande och roligt medan Kristofer menar mer att det är viktigt att man arbetar aktivt 

med barns inflytande för att varje barn ska känna sig viktig i gruppen. Vilmas åsikt förhåller 

sig till vad som står förankrat i läroplanen och menar att det är pedagogernas huvuduppgift att 

erbjuda barnen en tillvaro i förskolan där de känner att det är meningsfullt att vara. Följande 

står förankrat i läroplanen:  

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är 

roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 98:9-11). 

 

Detta hör samman med Vilmas och Malins föreställningar och berättar att de lägger stor vikt 

vid att ge deras barn ett bra bemötande så att de ska känna sig respekterade och tagna på 

allvar. Anna nämner om barnens rättigheter och upplyser om att de har rätt till att ses som 

aktiva deltagare inom förskoleverksamheten när det gäller att skapa sin identitet och 

självständighet. På detta vis växer barnen till självständiga individer.  

 

6.4 Vad innebär barns inflytande enligt förskolans läroplan? 

Nedan presenteras två underrubriker följt av en sammanställd analys som kopplas till studiens 

tredje frågeställning. 
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6.4.1 Barns inflytande utifrån läroplanen 

Samtliga respondenter arbetar med barns inflytande i olika former utifrån läroplanen. 

Gemensamt för förskollärarna var deras tankar om vad som står i läroplanen gällande barns 

inflytande och delaktighet dock skiljer arbetet sig. Anna yttrar sig följande: 

 

När barnen tar initiativ till olika aktiviteter jobbar jag utifrån läroplanen genom att se varje barns 

behov och det som jag gör är att jag alltid försöker beta igenom alla och fråga, vad sa du? Barnen 

har till exempel olika åsikter som krockar med varandra. Jag försöker lösa det genom att bekräfta 

allas åsikter. Jag försöker alltid hålla det jag lovar. Det handlar om att inte glömma bort något 

som ett barn har sagt, spelar ingen roll om det har gått flera dagar emellan (Anna). 

 

Anna värdesätter rättvisa högt och vill förmedla det till barnen genom att se varje barn och 

därmed se vad de har för behov. Anna menar fortsättningsvis att man bör anknyta till barnen, 

vara tydlig och lyhörd. Hon strävar efter ett bra klimat där alla blir sedda och kommer till tals. 

Malins syn i arbetet med barns inflytande utifrån läroplanen stämmer överens med Annas. 

Hon berättar att de jobbar utifrån teman och hävdar att inflytande ska ligga som en röd tråd 

genom hela dagen. Malin ger tydliga förslag på hur de anser att barn har inflytande i den 

dagliga verksamheten och nämner att de utgår från barnens intressen eftersom de anser att 

lärandet synliggörs vid dess tillfällen. Enligt Vilma innebär barns inflytande ur förskolans 

läroplan att dels lära barnen att förstå demokratin och dels utveckla barnens förmåga att förstå 

och förhandla utifrån demokratiska begrepp. Vilma säger följande:  

 

Att de ska kunna utveckla deras förmåga att dela med sig och uttrycka sina egna tankar och 

åsikter. Och detta i sin tur ge barnen möjlighet till att påverka sin vardag. Vi följer barnen och 

dess intressen och jobbar mycket projekterande och deras inflytande är a-o för att vi ska kunna ha 

en bra verksamhet (Vilma). 

 

Vilma fortsätter och berättar att det är bestämt att de ska följa barnen genom att vara 

medforskande och nyfikna pedagoger där barns åsikter tas på allvar. Hon är inne på Malins 

uttalande att verksamheten skall se efter barnens intressen. I och med detta brukar hon 

observera barnen och därifrån tar tillvara på dess intressen. Med detta menar Vilma att alla 

barn har rätt att delta på sitt egna sätt och uppmärksammar även barn som glömts bort, de 

barn som är lite tysta och förskymda. Hon anser att man bör lyfta dessa barn på samlingarna 
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och ta reda på vad hen gillar att göra eller är intresserad för. Hon ger flera exempel på hur 

tysta barn kan lyftas fram i flera situationer. Vilma tillägger: 

 

En dag på vår avdelning utifrån våra barns inflytande kan se helt och hållet olika ut. Ingen dag är 

lik sig själv. Eftersom att vi anser att verksamheten är deras och därför utgår från barnens 

intressen. Vi försöker vara lyhörda till deras önskemål då vi ger barnen många valmöjligheter 

(Vilma). 

 

Vilma menar att barnen styr hur dagen ska se ut och därför ser dagarna olika ut. Hon medger 

att barnen känner tilltro till pedagogerna och därmed inte behöver fråga om de får göra det. 

Allt är tillåtande enligt Vilma och menar att vuxna inte alltid behöver styra och vägleda men å 

andra sidan krävs det såklart. Även om hon anser att det aldrig ska finnas tillfällen då barn 

inte har inflytande men ibland kan sådana situationer ändå uppstå. Mer om situationer då barn 

inte har inflytande kommer i nästa huvudrubrik. 

 

Kristoffer har likande tankar som de andra förskollärarna men kopplar en aning tydligare vad 

styrdokumentet säger angående barns inflytande. Han menar att läroplanen är ett levande 

verktyg för honom och säger att i alla deras dagliga möten så som planerade och oplanerade 

förs det samtal och reflektioner vad de gjort, ska eller vill göra. Barnen får vara med och 

planera över sin dag samt vecka och detta innebär enligt honom att barnen efter förmåga får ta 

ansvar för sina egna handlingar samt att inflytande är främjad hos barnen både genom det 

verbala och genom deras handlade.  

 

6.4.2 Miljöns betydelse för barns inflytande 

Vilma och Malin anser att den pedagogiska miljön har betydelse för barnet och menar att det 

är viktigt att förskole pedagoger ger barnen möjligheter, att på egen hand undersöka, 

konstruera eller spontant starta en egen aktivitet. Malin poängterar vikten av en tillåtande 

miljö och fyller i: 

 

Vi anser att det är väldigt viktigt att introducera materialen för barnen. Det gäller för oss 

pedagoger att tydliggöra vad man till exempel gör med en sax då de barn som flyttas från 

småbarnsavdelningen som inte har mött dess material så tillåtande som det är här. Vad gör man 

med en sax och vad gör man inte med en sax? Att man tydliggör för barnen (Malin) 
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Malin kommer även in på att i arbetet med barns inflytande är det betydelsefullt som pedagog 

att vara lyhörd och närvarande för barnens tankar när det gäller till exempel miljön. Hon 

menar att om barnen erbjuds en tilltalande miljö, där material är framme som barnen har varit 

med och valt tillsammans med pedagogerna, kan de göra aktiva val. Dock anser Malin att 

barnen ska vara ansvarsfulla genom att de tar ansvar när de leker. Hon berättar att de ges 

möjlighet till att flytta på saker men med eget ansvar hos barnen så att de vet att sakerna ska 

tillbaka på sin plats när de har lekt färdigt. Vilma är inne på samma spår och menar att miljön 

är en viktig aspekt för barns förutsättningar till inflytande i verksamheten. Kristoffer strävar 

efter att miljön i deras verksamhet skall vara uppbyggd på ett tilltalande sätt och menar också 

att miljön bidrar mycket till barns inflytande ”Vi har all material på barnens egen nivå så att 

de själva kan ta fram som de gillar att jobba med” (Kristoffer). 

 

”På avdelningen är miljön föränderlig, vi möblerar om och anpassar efter barnens behov och detta 

synliggör olika aktiviteter om vartannat. Med vår miljö vill vi inspirera till lugnare aktiviteter och 

lek. Vårt material finns synligt för barnen, når de inte så är de duktiga på att visa vad de vill” 

(Anna) 

 

Anna skiljer sig i sina tankar genom att hon pratar om att det är svårt att låta allt material ligga 

framme i småbarnsavdelningen. Med tanke på att barnen kan råka illa ut exempelvis om 

pärlor ligger framme är risken att de stoppar allt i munnen. Anna nämner ett antal material 

som de har undangömt i avsikt att skydda barnen från olyckor.  

 

6.4.3 Analys 

I intervjuerna med förskollärarna är samtliga överens om vad som står i läroplanen för 

förskolan gällande barns inflytande och ansåg även att en god miljö bidrar till att barn kan 

göra aktiva val. Dock skiljer sig dessa arbetsmetoder lite åt när man tittar på vad individen 

säger exakt. Skillnader vi kan se hos förskollärarna i deras tankar om hur stort inflytande barn 

ska ha, tolkar vi i enlighet med den fenomenologiska teorin. Som påvisar vad en individ har 

för uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som därmed påverkar ens tankesätt, i och med 

detta påverkar det också en individs sätt att resonera och handla i situationer. Anna har olika 

erfarenheter när det gäller till exempel att låta materialet ligga framme och anser inte att det 

fungerar i slutändan. Alla förskollärarna säger sig arbeta med barns inflytande dagligen. 

Genom att dels reflektera kring sitt egna förhållningssätt men också utgå från vad läroplanen 

säger. I Lpfö (98) står det följande:  



  

26 

 

 

Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar och att arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att de skapas ett 

demokratiskt klimat i förskolan där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får 

möjlighet att visa solidaritet. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet (s.26) 

 

I förskolans läroplan finns ett kapitel om barns inflytande och i kapitlet står dels att barnen 

ska få lärdom om begreppet demokrati men också ges inflytande i sin vardag genom att både 

få uttrycka sin tankar och åsikter samt få möjlighet till att ändra sin situation. Detta stämmer 

överens med samtliga förskollärare som ansåg att barnens intressen är det som styr den 

pedagogiska verksamheten och att miljön är betydelsefull för barnen.  

 

Malins tankar om miljön kan vi utläsa i Åberg och Lenz Taguchis (2005) förklaring, hur 

förskolan skall vara utformad efter barnen och inte barnen efter miljön. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) ger en inblick på hur förskolan var utformad förut och nämner att miljön var 

utformad på ett sådant sätt som kunde hindra barnen till inflytande. De skriver vidare att 

miljön ska vara tillåtande, lockande och föränderlig. Vilma och Kristoffer delar åsikt med 

författarna som även anser att miljön skall vara konstruerad efter barnen. Detta förhåller sig 

även Anna till men skiljer sig i sina tankar genom att hon säger att det inter alltid går att ha en 

tillåtande miljö med tanke på att barnen är för små och menar att man bör skapa gränser så att 

barnen inte ska göra sig illa. I likhet med Åberg och Lenz Taguchis (2005) studie om barns 

delaktighet och inflytande där miljön ses som grundläggande aspekt, har vi tolkat deras 

resonemang kring den pedagogiska miljön som av stor vikt. Vi menar denna är avgörande för 

hur pedagoger presenterar, utformar samt organiserar rum och material och därmed även för 

vilka möjligheter barnen ges att utveckla och finna nya utmaningar. 

 

Även Bjervås (2003) belyser den pedagogiska miljön som en viktig aspekt i arbetet med barns 

inflytande och delaktighet. Författarna poängterar att för att kunna forma en meningsfull miljö 

för barnen måste pedagogerna lyssna in barnen genom att man observerar kontinuerligt vad 

barnen leker med och inte. Åberg och Lenz Taguchi (2005) har så att säga liknande 

uppfattning och anser att det är viktigt och avgörande hur pedagoger väljer att utforma miljön. 

Författarna menar fortsättningsvis för att barnen ska tycka det är roligt och inspirerande att 

vistas på förskolan måste pedagogerna införliva deras intressen och önskningar.  
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6.5 I vilken mån begränsas barns inflytande i den dagliga verksamheten? 

Nedan presenteras tre underrubriker följt av en sammanställd analys som kopplas till studies 

fjärde och sista frågeställning.  

 

6.5.1 Hinder i den pedagogiska miljön 

Båda förskollärarna från den kommunala förskolan anser att det inte finns något hinder med 

inomhusmiljön tvärtom finns det många möjligheter i den fysiska miljön. De berättade vidare 

att man som pedagog påverkar och utformar miljön och på det sättet kan pedagogernas 

förhållningssätt vara ett hinder för barns inflytande. Annas uppfattning och erfarenhet var 

annorlunda, hon förklarade att det är en utmaning att arbeta med inomhusmiljön och skulle 

vilja forma miljön utifrån barnens önskemål men att det är väldigt svårt. Hon beskriver vidare 

att dörrarna hindrar, eftersom de är tunga att öppna.  

 

Till skillnad från Vilmas och Malins tankar om hinder i allmänhet kring miljön hänvisar Anna 

istället en utmaning med inomhusmiljön. Vilma och Malin gemensamma nämnare anser att 

det dock är en utmaning att arbeta med utomhusmiljön. Utomhusmiljön är något barnen inte 

kan påverka för att man inte har några valmöjligheter att erbjuda, menar Malin. Vidare 

berättar Vilma om hennes upplevelse av hur barnen reagerat när de är ute på gården. Hon 

tycker att deras utomhusmiljö är trist och hindrar därmed barnens lekar och aktiviteter. Hon 

nämner ett exempel ”barnen älskar att spela fotboll men bollen hamnar ofta utanför förskolans 

gård och detta har resulterat till att barnen inte spelar fotboll längre” (Vilma). 

 

Både Malin och Vilma förklarar att de är medvetna om att det är pedagogerna som påverkar 

miljön och att de håller på att arbeta med gården för att förbättra valmöjligheterna till barnen. 

Samtliga förklarade att miljön är en viktig del för barns inflytande och det är en lång process 

att arbeta med och kommer även in på man måste arbeta med sig själv och miljön. 

 

6.5.2 Barnsäkerhet 

Barnsäkerhet var ett begrepp som framkom hos alla förskollärarna när man diskuterade hinder 

för barns inflytande. Hindret barnsäkerhet uppstår när ett barn kan göra illa sig förklarar 

Malin. Vidare berättar Kristoffer att i vissa situationer blir det att man styr och bestämmer 

som pedagog för att man tänker på barnens bästa, det kan vara som sagt att barnet inte ser 

situationen att det kan göra illa sig, eller att man förebygger en situation där det kan uppstå 



  

28 

 

slagsmål över vem som varit längst med läsplattan. Anna lyfter bakomliggande faktorer till 

varför deras barn inte får röra sig fritt: 

Våra barn får inte röra sig fritt för säkerhetens skull. Mitt ansvar som pedagog är att ta hand om 

föräldrarnas dyrbaraste de har. Därför får de inte gå fritt till en annan avdelning. Det händer att 

barnen vill gå till en annan avdelning på grund av de har ett syskon där men de får inte gå o hälsa 

på själva. Jag har dåligt samvete för jag skulle vilja att de fick gå o hälsa på men det funkar inte 

alltid. Jag är missnöjd med. En annan aspekt av säkerheten med vår avdelning är att vi har små 

barn och därför har vi grindar runt om. Det handlar om barns säkerhet, den måste alltid vara där i 

grunden. Vi är vuxna och måste bestämma och sätta gränser. Finns situationer där vi måste 

bestämma och där gäller inte barns inflytande. Då får man prata igen (Anna). 

Malin fortsätter och berättar att hon arbetar med småbarn och att det är en utmaning i arbetet 

med barns inflytande generellt, hon förklarar att inflytande stiger med åldern och att man 

måste ge ett ansvar barnen klarar av och är anpassad till deras nivå. Hon betonar att man 

måste skapa gränser för att barnen inte ska göra sig illa. 

Enligt förskollärarna handlade mycket om säkerheten för barnens skull. Man kan inte alltid 

vara närvarande som pedagog och då skapas regler som begränsar barns inflytande på grund 

av säkerhets skäl, alltså får barnen inflytande beroende på hur säkert leken eller aktiviteten är. 

Malin förklarade också att småbarns inflytande är en större utmaning utifrån hennes 

erfarenhet och därmed blir det en balansgång om hur mycket inflytande man som pedagog bör 

ge. Anna nämnde om hennes ansvar och att hon tar hand om det dyrbaraste föräldrarna har 

och därför får barnen inte gå fritt på förskolan. Vidare ska vi fördjupa oss i förskollärarnas 

förhållningssätt och hur förhållningsättet kan begränsa barns inflytande. 

 

6.5.3 Inflytande – i hur stor sträckning 

Det har kommit upp bland förskollärarna att pedagoger kan anses vara ett hinder för barnen. 

Vilma delar sina erfarenheter av pedagoger som går in i barns lekar och säger åt dem att 

leksakerna ska vara på sin plats, exempelvis i det andra rummet. Detta hindrar barnens lek 

genom att barnen kanske vill byta miljö och inte får på grund av att leksakerna har sin plats. 

Vilma beskriver att man som pedagog måste förebygga sitt förhållningssätt och arbeta mot att 

barnen ska bli ansvarsfulla genom att ta ansvar när de leker och lämna leksakerna på sin plats 

när de är klara. Anna fortsätter och berättar varför barnen inte får gå fritt på förskolan och 

beskriver det såhär: 



  

29 

 

 

Vi har aldrig jobbat så att barnen får röra sig fritt på förskolan. Jag skulle inte kunna slappna av 

som pedagog för att jag tar hänsyn tillföräldrarnas oro. Eftersom vi har ålderdelade avdelningar så 

vet dom att en vacker dag kommer jag att flytta från småbarnsavdelningen till 

storbarnsavdelningen. Vi kanske gör det mer lockande när vi begränsar när det inte får gå fritt till 

andra avdelningar. Så att dom känner sig väldigt stora sen när det flyttar till en annan avdelning. 

Kul att se deras glädje när de börjar på en annan avdelning. De känner sig så stora och bekräftade 

när de börjar på storbarns avdelning (Anna). 

 

Anna beskriver att hon inte hade kunnat slappna av som pedagog ifall barnen hade gått fritt på 

förskolan. Hon lyfter istället att begränsningen barnen får nu med att inte gå in till andra 

avdelningar kan vara lockande senare för barnen när de ska börja på annan avdelning. Malin 

beskriver att vuxna som själva inte har växt upp med ämnet inflytande kan vara hinder för 

dagens samhälles barn och beskriver det såhär: 

Vuxna som inte har växt upp med barns inflytande kan vara ett hinder, att man inte kan släppa 

taget över den här kontrollen samt komma ifrån detta. Det är något negativt som man måste 

bearbeta och komma vidare. Vi har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barns inflytande 

där de strävar efter barnkonventionens mål.  

 

Malin och Vilma beskriver att man som pedagog måste arbeta med sig själv och försöka 

släppa kontrollen och tänka på varför man begränsar barns inflytande och om det är 

nödvändigt. Anna däremot lyfter att begränsningar kan skapa intresse för barnen för senare 

tid. Vidare nämnde Anna om att hon inte kunde slappna av när de gällde vissa situationer då 

barns säkerhet var i fokus. 

Analys 6.5.4 

Förskollärarnas syn angående utmaningen med miljön definierades i flera olika aspekter. 

Malin och Vilma anser att deras utomhusmiljö är en utmaning, emedan Annas erfarenhet och 

upplevelse är att det är svårt att arbeta med inomhusmiljön på grund av barnens ålder. 

Förskollärarna är medvetna om denna utmaning och också det som Arnér (2009) menar; 

Arnér (2009) betonar att det är nödvändigt att reflektera över förhållningssättet man har, 

därigenom kommer barn till tals och får inflytande, varför det är viktigt att pedagoger i förväg 

reflekterar kring varför man agerar samt hur man agerar och handlar. Förhållningssättet man 
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har påverkar situationerna på förskolan, anser Malin.  

 

Barnsäkerhet är något som varje förskollärare anpassade sig till, det är något som man måste 

våga sätta gränser för menade förskollärarna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att 

barns inflytande inte betyder att pedagogerna måste lämna allt ansvar till barnen och tillåta de 

göra som de vill. Som Kristoffer nämnde tidigare handlar det om att förebygga situationer där 

skada kan uppstå, då gäller det att veta när man ska ingripa. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

lyfter liknande mening och förklarar att det handlar om att se när och hur man bör ingripa och 

inte fokusera på om man ska ingripa. Barnen kan inte göra precis som de vill utan det ska 

finnas gränser på vad som är acceptabelt.  

 

Inom barnsäkerhet belystes även utmaningen med små barns inflytande. Anna delade med sig 

av hennes erfarenhet då barnen inte fick röra sig fritt för att det inte ska ske någon skada. 

Malins uppfattning om små barns inflytande beskrevs som kamp i den dagliga verksamheten, 

hon beskrev att man måste finna en balans med att ge de små barnen ansvar som de klarar av 

och är anpassad till deras nivå. Barnens inflytande stiger med åldern förklarar hon och därför 

måste man skapa gränser för att barnen inte ska göra sig illa. Johannesen och Sandvik (2009) 

betonade att barn och vuxna är två motsatspar som betyder att den ena parten är den som 

försöker dominera som ofta kopplas till den vuxne, författarna kopplar sedan detta till att 

vuxna sätter upp mål för utvecklingen och därmed fylls barnen in i en underprivilegierad 

position i tidig ålder. På så sätt strider Malins kamp i den dagliga verksamheten, men Malins 

medvetenhet om utmaningen och hennes medvetenhet om att hon försöker finna en balans 

visar att hon försöker motverka motparterna som Johannesen och Sandvik beskriver för att 

skapa en gemensam verksamhet för barnen. 

 

Johannesen och Sandvik (2009) betonar likaså vuxnas förhållningsätt där de beskriver att 

vuxna måste släppa kontrollen om man vill ge barnen möjlighet till att vara delaktiga. Malin 

och Anna tog båda upp att pedagoger kan vara ett hinder för barns inflytande och då handlar 

det om att släppa kontrollen. Malin framförde att det kan bero på att vissa pedagoger inte har 

växt upp med dagens inflytande och därför bör de släppa kontrollen för att möjliggöra barns 

inflytande. Johannesen och Sandvik fortsätter och förklarar att vuxna bör vara lyhörda och 

alla bör tas på allvar. Man bör observera barnen genom lek, stillhet och kroppsliga uttryck för 

att förstå vad barnen vill förmedla. På så sätt kan vi även första de yngsta barnen. Författarna 
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förklarar att det är barnens som äger upplevelsen och det är dem som vet vad som är bäst för 

dem. 

 

6.6 Observationer 

6.6.1 Observation 1  

Vid en samling sitter alla barn och pedagoger i en cirkel på golvet runt en matta. Kristoffer 

som håller samlingen frågar om de ska sjunga en namnsång för att se vilka kamrater som är 

där men även för att alla barn ska känna sig bekräftade. Därefter går han vidare till det som 

tänkt göras och inleder efter att de har sjungit med att säga ”Ni vet att vi har barnråd på 

onsdagar, kommer ni ihåg vad man gör på ett barn råd?”. Ett barn säger ”Ja, att säga vilka 

leksaker man vill ha på förskolan”. Ett annat barn säger ”Man får önska sig vad man vill”. 

Kristoffer lyssnar och bekräftar barnen genom att säga ”Jajamän vi lyssnar på er och pratar 

om hur vi tillsammans kan förändra och utveckla förskolan. Ni är duktiga på att tala om vad 

ni önskar och dela med er till oss alla. Till exempel sa någon att man ville ha en hörna för 

frisörsalong förra veckan. Men vad behöver man ha i en hårsalong?”. 

 

Vår tolkning av detta är att Kristoffer har ett stort intresse av att få barnen komma till tals och 

bli bekräftade. Denna strategi som förskolläraren använder tror vi är viktigt för att barnen ska 

kunna bli del av en gemenskap i gruppen. Då man känner sig inkluderad i en gemenskap tror 

vi att man vågar ta mer plats i en grupp för att kunna påverka och därmed får mer inflytande. 

Kristoffer skapade förutsättningar till inflytande för barnen genom att involvera de i den 

pågående samlingen. Vi ser att denna situation visar ännu ett tillfälle då Kristoffer skapar 

möjligheter till inflytande genom att ha ett lyhört förhållningssätt som vi tolkar det i enlighet 

med den fenomenologiska teorin. Kristoffer väljer att ha ett förhållningssätt som han är 

medveten om på grund av tidigare subjektiva upplevelser och erfarenheter i och med att de 

gynnar barnen och verksamhetens innehåll i slutändan.   

 

 

 

6.6.2 Observation 2, miljön 

Miljön är en viktig aspekt att tänka på när det gäller barns förutsättningar till inflytande. Vi 

valde att observera inomhusmiljön på Vilmas avdelning, barnens ålder är 3-5 år. Det är vila 

och barnen har precis lyssnat klart på en saga. Nu får barnen välja vad de vill göra. 

Aktivitetsstationer finns i deras olika rum där ett bestämt antal barn får vistas samtidigt på en 
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station. Aktivitetsstationerna var exempelvis bygghörnan, ateljén, läshörnan, och 

matematikhörnan. Barnen får ro att leka och kunna stanna en längre tid när de har gjort ett 

aktivt val. All material var lättillgängligt för barnen att ta själva men däremot var 

målarfärgerna lite högre upp på hyllan eftersom det inte fanns plats till att lägga dem någon 

annanstans. Men detta löste barnen genom att ta en pall och ställa sig på den för att hämta den 

färgen barnet ville ha. Eller så frågade barnen pedagogerna om hjälp.  

 

Vi uppfattade att barnen tyckte dessa aktivitetsstationer var bra eftersom stationerna 

förändrades efter deras eget intresse. Vi tolkar med hjälp av Johannesen och Sandvik (2009) 

angående delaktighet och inflytande som en gemenskap där barnen är delaktiga och har 

inflytande gemensamt. När barnen räckte sig efter hjälp genom att använda sig av pallen, var 

barnen medvetna om verksamhetens tillåtande miljö vilket löste situationen. Vi använder 

Johannesen och Sandvik som belägg där de skriver att delaktighet och inflytande inte handlar 

om att bestämma utan snarare om samspel där man visar respekt, inkluderar och lyssnar på 

varandra. För att detta ska fungera ska denna inställning förutsätta en öppenhet, tolerans och 

ömsesidig respekt i möte med respektive individ. 

 

6.6.3 Observation 3 

Anna förbereder sig inför en sångsamling tillsammans med barnen. Anna startar samlingen 

med att sätta sig på en pianostol och berättar för barnen att de ska ha fredagssamling. 

Fredagssamlingen innebär att Anna spelar på pianot och sjunger tillsammans med alla barn 

och pedagoger. Anna ger signal på att de snart ska börja och vill att alla sätter sig ner i en ring 

på golvet. Ett barn sitter på andra sidan av rummet lekandes med en bil, ganska omedveten 

om omgivningen tills dess en av pedagogerna kommer och försöker få barnet att vara med på 

samlingen. En irritation väcktes hos barnet då det såg omkring med ögonbrynen nere och 

protesterade genom att utbrista ”NEJ!”. Anna flikade in och förklarade att barnet inte behöver 

delta om det inte vill och säger ”X kommer kanske sen”.  

 

Genom att Anna möjliggjorde barnets situation genom att få vara ifred och leka med sin bil 

tolkar vi det att Anna ger barnen möjligheter till att påverka sin situation och vad barnet anser 

är meningsfullt. Arnér (2009) skriver att när barnen har inflytande då är den en reell möjlighet 

att påverka sin situation genom att komma med egna initiativ som är meningsfulla för dem. 

Får barnen möjlighet att påverka sin situation blir de respekterade för individen den är menar 

Arnér. Vidare tydliggör Johannesen och Sandvik (2009) att uppmärksamheten måste riktas 
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mot barnet som är deltagare över sitt eget liv, barnet vet själv bäst hur den upplever en 

situation. Vår tolkning av Annas erfarenhet är att hon intar ett barn perspektiv som medförde 

att barnet fick vara deltagare över sitt eget liv, och att hon nämnde att barnet kanske ville vara 

med senare fick barnet en bekräftelse om att det får delta ifall att det ändrar sig.  

 

6.6.4 Observation 4 

I den kommunala förskolan med Malin fick vi vara med och observera barn från 2-3 år i den 

fria leken. Tre barn fick idén att klättra upp på ett bord, bordet var på barnens nivå. Barnen 

skrattade tillsammans medan de klättrade upp, när de hade kommit upp på bordet upptäckte 

dem att de kunde hoppa. Ett barn blev exalterad av den nya upptäckten och hoppade ännu mer 

och samtidigt knuffades lite med kompisarna. Barnen skrattade ännu mer, och när barnet 

märkte att kompisarna skrattade åt att han knuffades och hoppade, började han knuffas 

hårdare vilket medförde till att ett utav barnet ramlade ner från bordet och grät. Malin var 

snabb på plats och tittade till barnet så att ingen skada skedde, efter det förklarade hon för 

barnen att det är farligt att hoppa och knuffas på höjd och att det kan resultera till vad som just 

hände. Barnen försökte efter en stund igen att klättra upp för bordet och fortsätta hoppa men 

då var svaret nej, och Malin erbjöd barnen att leka med byggklossar. 

 

Våra tolkningar utifrån barnens handlingar var att barnen hade roligt när de hoppade på bordet 

eftersom de återigen ville klättra upp och hoppa, detta bidrog till en meningsfull situation för 

dem. Situationen utifrån Malins perspektiv som vi tolkar var att hon såg fara i situationen och 

därmed stoppade hon leken. Barnen och Malin skapar i situationen två olika livsvärldar. 

Subjekten blir två olika aspekter av situationen då barnen återigen vill klättra upp på bordet 

men Malin ser det som ett osäkert val och erbjuder barnen annan aktivitet. Inom 

fenomenologin är det subjekten man vill komma åt och intressera sig för olika individers 

livsvärldar. Vi kopplar de två olika livsvärldarna till att Malin ser barnsäkerheten medan 

barnen ser det meningsfulla i att klättra upp igen, dessutom har de kanske förstått att det är 

osäkert när man knuffas och vill bevisa att de inte kommer knuffas med varandra utan bara 

hoppa. 

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion 

I denna avslutande del följer en kort sammanfattning samt diskussion av det vi har kommit 

fram till i undersökningen utifrån tidigare forskning och koppla det till studiens syfte och 

frågeställning. Vi avslutar med ett förslag till om vidare forskning inom ämnet.  
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Studiens resultat och analys har presenterats utifrån undersökningens frågeställningar och 

sedan har vår analys av observationerna beskrivits. Frågeställningarna inkluderade 

förskoleverksamheternas arbetsformer, faktorer av vikt för bemötande samt förhållningssätt 

till barns inflytande och behovet av kunskap kring varför barn ska ges inflytande. Detta för att 

resultatet skulle lyftas fram och illustreras på ett tydligt sätt. Därmed kan vi se att intervjuerna 

vägde in mer än observationerna eftersom vi endast observerat vid ett tillfälle kan vi inte dra 

generella tolkningar om hur förskollärarnas förhållningsätt samt arbetssätt speglar sig i 

praktiken. Studiens syfte har varit att ta reda på hur några förskollärare resonerat kring barns 

inflytande och hur de arbetat för att främja möjligheterna till delaktighet och inflytande i 

förskolan. Genom att ha använt oss av ett fenomenologiskt perspektiv har vår studie baserat 

sig på respondenternas upplevelser. Men vi har även tolkat det fenomenologiska perspektivet 

som så att all forskning om upplevelser inte är fenomenologisk. Det vi har åstadkommit i 

studien är det fenomenologiska angreppsättet som inbegriper ett specifikt sätt att tolka och 

analysera upplevelser. Vi har funnit samband och mönster på respondenternas svar och på det 

sättet gjort tolkningar och därigenom analyserat förskollärarnas utsagor.  

 

Vi gör bedömningen att vi utifrån vår analys och tolkning har fått svar på vår första 

frågeställning. Första frågeställningen i studien har varit ”Hur resonerar förskollärarna kring 

demokrati i allmänhet?”. Resultaten för hur respondenterna resonerat kring demokrati i denna 

studie utgick från att det står för ett samspel mellan alla i verksamheten det vill säga både 

barn och pedagoger. För respondenterna handlar demokrati också om att barn ska känna till 

sina rättigheter likväl som sina skyldigheter även att respektera alla barn genom att vara 

flexibla samt lyhörda inför barnens behov. Därmed kan vi se en koppling mellan Åbergs och 

Lenz Taguchi (2005) definition av demokrati som skriver att demokrati är något man lever i 

tillsammans med barnen och det handlar om att uppmuntra och ta tillvara på barns förmågor 

så att dem kan tro på sin egen förmåga för att sedan handla efter demokratiska principer.  

Anna och Kristoffer delar med sig olika situationer och förklarar att det är svårt att ha ett 

demokratiskt förhållningssätt hela tiden eftersom de vuxna har den positionen att avgöra hur 

mycket och när barn får vara med att bestämma. Kan detta bero på att man förenklar på något 

sätt ens arbetssätt för att tidsbristen är ett problem i deras vardag eller att pedagogerna känner 

att de inte vågar tänka mer utanför ramarna? När tidsbristen speglar in i verksamheten lyfter 

det fram andra faktorer som spelar roll, exempelvis rutiner som mat, omsorg och oftast fri lek. 

Vilket ska man då prioritera? Vi anser att det beror på vilket synssätt man har och väljer att 
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prioritera i verksamheten. Det är svårt och utmanade väg, men det är definitivt ett mycket mer 

demokratiskt förhållningssätt.  

 

Vi anser även att vi kunnat besvara vår andra frågeställning som har varit ” Hur tänker 

förskollärarna kring barns inflytande och hur arbetar de praktiskt med  

frågan i verksamheten?”. Studien visar att de verksamheter vi har varit i kontakt med är eniga 

om att alla barn bör ha inflytande över sin tillvaro i förskolan dock skiljer deras arbetsformer 

åt och en slutsats är att de inte är överens om hur detta bör ske. Några menar att det är svårt att 

ge barnen ett reellt inflytande på grund av olika anledningar eller förutsättningar barnen har 

exempelvis ålder och barns säkerhet. Andra menar att de strävar efter att barn alltid ska ha 

inflytande över sin vardag genom att man ger barnen ett ansvar de klarar av som är anpassad 

till deras nivå och ålder. Det är intressant att tyda detta utifrån det fenomenologiska 

perspektivet då man på ett tydligt sätt illustrerar två olika livsvärldar som har uppkommit från 

en situation. En annan övergripande slutsats är att det förekom från respondenternas svar att 

olika faktorer påverkar arbetet med barns inflytande. Enligt vår tolkning kan detta ha att göra 

med pedagogernas förhållningssätt då pedagogernas personliga åsikter har ett starkt inflytande 

över barnens tillgång till inflytande och delaktighet. Studien belyser att allt har med 

pedagogernas gemensamma förhållningssätt då de har makt över barnens tillgång till olika 

material och till vissa aktiviteter.  

 

Den tredje frågeställning har varit ”Vad innebär barns inflytande enligt förskolans 

läroplan?”. Studien visar att miljöns betydelse för barns inflytande är viktig och vi tolkar 

respondenternas uttryck att miljön är den tredje pedagogen och bör vara utformad utifrån 

barnens intressen och behov. När vi frågade respondenterna om hur de arbetar med barns 

inflytande utifrån läroplanen sade samtliga att de kontinuerligt reflekterar med sitt arbetslag 

kring vad som står i läroplanen om barns inflytande och hur de jobbar med området. De 

kommer även in på miljön som vi skrivit ovanstående och de har utifrån erfarenheter 

uppmärksammat miljöns bemärkelse men detta är någonting vi har reflekterat kring och i 

studiens resultat har vi uppmärksammat att utifrån våra observationer så har materialen på två 

av avdelningarna i den fristående förskolan varit undangömda i skåp och vissa material låg på 

en högre hylla. Vi kopplar detta till Bjervås (2003) som menar ifall material är placerade utom 

räckhåll ger detta barnen små möjligheter att utforska, skapa och leka. Vi håller med 

författarna och anser framförallt att i en småbarnsavdelning bör material och redskap vara 

tillgänglig och synligt allt eftersom, de allra minsta inte kan uttrycka sin vilja rent verbalt. 
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Studien belyser även att det är svårare att arbeta i praktiken än vad som står skrivet i 

läroplanen och som blivande förskollärare ser vi detta som en positiv utmaning i arbetet med 

barns inflytande och även utveckling och lärande. 

 

Studiens sista frågeställning berörde mer begränsningar av barns inflytande i och med att 

möjligheterna förekom väldigt mycket i de andra frågeställningarna. Vi har kunnat besvara 

vår frågeställning som har varit ”I vilken mån begränsas barns inflytande i den dagliga 

verksamheten?”.  Studien visar förskollärarnas utmaningar med begränsandet av barns 

inflytande. Förhållningssättet, barnsäkerheten samt miljön var aspekter som lyftes upp. De 

flesta förskollärarna delade en gemensam upplevelse om att förhållningssättet man har som 

pedagog speglar mycket in i verksamheten. Malin och Vilma upplevde att pedagoger är dem 

som begränsar barnen genom handlingar och genom miljön. Barnsäkerheten lyftes upp i 

vevan och såklart begränsas inflytandet för barns säkerhet. Malin beskrev att vi pedagoger 

ibland måste släppa kontrollen därmed beskriver Arnér (2009) om uppdraget som hon utförde 

under hennes studie där pedagoger skulle reflektera på sitt förhållningssätt genom att 

deltagarna skulle svara ”ja” till barnen i situationer där de brukar säga ”nej”. Uppdraget 

visade resultat av ett nytt bemötande av barnen och dess initiativ. Funderingar som väcker är 

om det händer att pedagoger ibland begränsar barns inflytande i onödan fast att man 

omedvetet skyller på barnsäkerheten för osäkerheten hos dem själva? Om man tänker på att 

barnsäkerheten kommer i första hand, kanske man borde reflektera om man kan möjliggöra 

situationen och erbjuda något liknande som inte skadar barnet eller barnen. Johannesen och 

Sandvik (2009) skriver att vuxna måste släppa kontrollen om man vill ge barnen möjlighet till 

inflytande, därmed anser vi att genom att släppa kontrollen möjliggörs nya vidgar där barns 

inflytande kan influeras i verksamheten även genom miljön, där pedagoger och barn 

tillsammans kan skapa ett ömsesidigt samspel. 

 

En aspekt som vi har kunnat problematisera forskningsläget är att svaren från informanters 

svar gällande barnets säkerhet inte passas in i vad tidigare forskning sagt. Informanterna svar 

belyste barnsäkerheten i frågan gällande begränsningen av barns inflytande. Förskollärarnas 

upplevelse angående barns säkerhet var en viktig aspekt att ta upp eftersom den kan begränsa 

barnets inflytande och delaktighet dock rädda ett barn från en livsfarlig situation. Tidigare 

forskning har inte specificerat sig inom ämnesområdet och detta var något som intresserade 

oss vidare i andra tankebanor. 
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Vi ser begreppet från två olika perspektiv. Det första perspektivet är att det är viktigt att ha 

åtanke som pedagog och förstå allvaret i en situation där barnet/barnen kan råka illa ut. Det 

andra perspektivet är att reflektera över och se situation från situation och besluta ifall 

barnsäkerheten är nödvändigt i just denna situation, och kan man istället erbjuda istället för att 

begränsa. För att kunna få en mer nyanserad bild och djupare förståelse är det nödvändigt för 

förskolepedagoger att reflektera över sina begränsningar, exempelvis varför man valde att 

sätta stopp vid en situation. Det finns många stopp som skulle kunna funderas över ifall det 

verkligen är barnets rädsla över någonting eller om det är pedagogens rädsla själv. Därför är 

det viktigt att man sätter sig in i barnets perspektiv.  

 

7.1 Vidare forskning 

Avslutningsvis, förslag till vidare forskning är utökad forskning kring barns inflytande och 

delaktighet. Detta tror vi är nödvändigt för att kunna inspirera och intressera pedagoger till ett 

annorlunda arbetssätt. Vidare forskning tror vi kan leda till en öppnare medvetenhet kring 

förskolepedagogerna i arbetet med barns inflytande genom att inta barns perspektiv. Ett annat 

ämne för fortsatt forskning kunde vara att utgå ifrån barnen genom intervjuer. Där barnen 

själva får dela med sig sina upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kommer man möjligen 

närmare studiens kärna än någonsin. Vilket på så sikt framkommer ny kunskap utifrån barnen 

som pedagoger kan ta till sig och tänka på i framtida arbete tillsammans med barnen.  
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Bilaga 1  
                                                                    Stockholm, den XX månad 2015 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns högskola och läser vår sista termin. Eftersom 

detta är examensterminen skriver vi nu ett examensarbete som kommer handla om barns 

inflytande i förskolan. 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur några pedagoger funderar kring 

begreppet barns inflytande samt hur de arbetar med att praktisk ge barnen inflytande i 

verksamheten. Vi är också nyfiken på vad som uppfattas som positivt respektive negativt med 

inflytande och hur pedagoger förhåller sig till styrdokumentens instruktioner. 
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För att kunna få underlag till vår undersökning hoppas vi att ni är villiga att hjälpa oss att göra 

den här undersökningen genom att låta oss komma och genomföra några observationer. Det vi 

vill observera är vad ni gör på er förskola inom ämnet barns inflytande. Sedan skulle vi även 

vilja intervjua er pedagoger om hur ni upplever att ni får med barns inflytande i er 

verksamhet. Vi tänker oss att intervjuerna beräknas ta ungefär 40 minuter. Observationerna 

kommer ske genom skriftliga anteckningar och vi vill även spela in intervjuerna just för att gå 

tillbaka och lyssna flera gånger på intervjun samt kontrollera att vi tolkat svaret på frågan 

korrekt.  

 

Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler och riktlinjer vilket innebär 

att bl.a. att anteckningar och personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör identifiering 

av individer eller förskola kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under 

tystnadsplikt. Detta betyder alltså att all medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Vi är medvetna om att det är ont om tid, trots det vore det trevligt om ni kunde medverka. Vi 

är tacksamma för svar senast XXX den X/1X för att kunna boka in tider snarast.  

Hör gärna av er om ni har vidare frågor, ni kan nå oss på mobil nr: XXXXXX och 

mailadressen: XXXX@live.se  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar. 

Pamela Acevedo och Dijana Matic 

Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide   

 Välkomna informanten. Informera om studien, dess bakgrund och syfte. 

 

1. Namn/ålder? 

 

2. Hur länge har du arbetet inom den pedagogiska verksamheten? 

 

3. Vad innebär begreppet demokrati för dig? 

4. Vad innebär begreppet inflytande för dig i allmänhet?  

mailto:XXXX@live.se
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5. Vad tänker du kring barns inflytande, vad innebär det? 

6. Hur förhåller du dig till begreppet inflytande utifrån läroplanen och hur arbetar ni med 

inflytande i praktiken? 

7. Hur kan en dag på er avdelning se ut utifrån barns inflytande? 

8. Kan barn erbjudas mer inflytande beroende på olika behov? (Ålder etc) 

9. Anser du att det är viktigt att ett barn är medveten om sitt eget inflytande? Motivera 

    Varför ska barn vara med och påverka sin situation? 

10.  Vad uppfattas enligt dig som positivt respektive negativt med barns inflytande? Vilka 

hinder ser du? När ges barn möjlighet till inflytande och när ges barn inte möjlighet till 

inflytande i verksamheten? 

11. På vilket sätt bidrar/hindrar inomhusmiljön respektive utomhusmiljön barns inflytande? 

12. Är det något du vill tillägga? Övriga kommentarer 

 


