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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan tar upp ett helt avsnitt om barns inflytande i förskolan då 
verksamheten ska utformas utifrån barns intressen och uttryck och på så sätt bidra 
till utveckling och lärande (Skolverket, 2016a). Förskolan förväntas således arbeta 
efter en demokratisk värdegrund, eftersom grunden för barns förståelse för 
demokrati läggs i förskolan.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 
åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för 
sina egna handlingar och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och att 
handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande” (Skolverket, 2016a, s. 12).  

Vuxna är viktiga förebilder och påverkar barn och deras förståelse och respekt för de 
demokratiska principerna genom sitt förhållningssätt. Förskolans personal ska arbeta för 
att varje barn får föra fram sina uppfattningar och åsikter samt att dessa respekteras och 
att de får en förståelse för vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 
2016a).   

Vi har alltid haft ett intresse för pedagogers bemötande och förhållningssätt då vi ser 
att pedagoger har en stor roll i att skapa förutsättningar och möjligheter till barns 
lärande och utveckling. Utifrån detta uppfattade vi att det skulle vara intressant att 
undersöka pedagogers förhållningssätt till barns inflytande, hur de arbetar och vad de 
ser är viktigt i bemötandet för att skapa förutsättningar för inflytande.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att ge exempel på hur pedagogers förhållningssätt till barns 
inflytande kan gestaltas i förskoleverksamheten. Vi har utgått från fyra 
forskningsfrågor. 

• Vad anser pedagogerna är ett bra bemötande gentemot barn i förskolans 
verksamhet? 
 

• Vad framkommer i pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen?   
 

• På vilket sätt anser pedagogerna att deras bemötande av barnen skapar 
förutsättningar för deras inflytande? 
 

• Hur ser pedagogerna på barns inflytande och delaktighet?  
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1.2 Uppsatsens disposition 

I inledningen påvisar vi intresset för pedagogers förhållningssätt i relation till barns 
inflytande samt varför detta är viktigt. Därefter presenterar vi studiens syfte och 
forskningsfrågor följt av begreppsdefinitioner med relevanta nyckelord för arbetet. I 
uppsatsens andra del presenteras förskolans styrdokument samt barnkonventionen 
och därefter redogör vi för den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 
arbetet. Efter det lyfter vi fram tidigare forskning relaterat till ämnet och redogör för 
forskningsmetod och genomförande. Resultat och analys av observationerna 
presenteras därefter, följt av resultatet av intervjuerna. Först i den åttonde delen 
presenteras analysen och sedan diskussionen. I samband med diskussionen framgår 
även en metoddiskussion, förslag på vidare forskning och en slutsats.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Samspel  
Begreppet samspel handlar om alla de interaktioner som människor är involverade i 
(Strandberg, 2006).  

Delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande är två begrepp som ibland används synonymt. Begreppen 
går hand i hand med varandra men vi uppfattar inte att de har samma betydelse. 
Begreppet delaktighet definierar Emilson (2008) som att man tar del av något och är 
inkluderad. Inflytande i sin tur handlar om rätten att få göra sin röst hörd (Emilson, 
2008).  

Barns perspektiv  
Barns perspektiv handlar om att barn lämnar sitt eget bidrag, att de får chansen att 
uttrycka tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. Kort och gott handlar det om 
en förståelse kring vad som visar sig för barn, barns uttryck och intentioner (Halldén, 
2003; Johansson, 2003; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

Pedagoger 
Med begreppet pedagoger syftar vi i denna studie till vuxna i förskolan som arbetar 
med barn samt pedagogiken i verksamheten. Detta inkluderar både barnskötare och 
förskollärare.   
 

2 Bakgrund 

2.1 Förskolans styrdokument och barnkonventionen  

Artikel tolv och tretton i FN:s konvention om barnets rättigheter berör barns rätt att 
bilda egna åsikter och fritt uttrycka dessa. Dessa innebär också att barns åsikter ska 
lyssnas på och ska tas hänsyn till (Utrikesdepartementet, 1989). Barnkonventionen 



 3 

antogs 1989 och innebär i grunden att varje barn oavsett bakgrund har rätt att 
behandlas med respekt och att få komma till tals.  

Det hela började redan år 1923 då Eglantyne Jebb skrev ett första utkast till 
deklarationen för barnets rättigheter. Tre år före det hade Rädda barnen bildats i 
Sverige. Deklarationen om barnets rättigheter utgick först från fem principer men 
utvidgades till tio 1953. Dessa blev sedan den värdegrund som FN:s konvention om 
barnets rättigheter så småningom utvecklades till. 

Idag är barns rättigheter väl förankrade i samhället och förskolans verksamhet. I 
läroplanen för förskolan framgår det tydligt att verksamheten ska utgå från 
demokratins grundprinciper och att respekt för de mänskliga rättigheterna ska 
förankras (Skolverket, 2016a). Verksamheten ska utgå från barns erfarenheter, 
åsikter och intressen och barns nyfikenhet ska uppmuntras. Barns tankar och idéer 
ska tas tillvara. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation” 
(Skolverket, 2016a, s.12). Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får verkligt 
inflytande över innehållet i verksamheten och arbetslaget ska arbeta för att varje 
barns åsikter och uppfattningar respekteras.  

Läroplanen lyfter fram att vuxna är viktiga förebilder då deras förhållningssätt 
påverkar barns ”förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2016a, s.4). Barnen ska i förskolan möta 
vuxna som ser deras potential och engagerar sig i samspel med både barngrupp och 
enskilda barn. Lärandet ska bland annat utgå ifrån samspelet mellan barn och vuxna 
då det är i samspel med andra i omgivningen som barn lär och utvecklas (Skolverket, 
2016b).  

Barn vill kommunicera när de har något att kommunicera om och någon som lyssnar. Därför 
behöver barn få rika erfarenheter och upplevelser av situationer, händelser m.m. som de kan 
och vill tala om. Barn utvecklar sin förmåga att lyssna när de upplever att de själva blir lyssnade 
till av vuxna som är lyhörda och för deras samtal framåt, benämner, ställer frågor och utvidgar 
samtalet genom att överskrida här och nu. På så sätt integreras språk och kommunikation i 
förskolans verksamhet, i samspel, aktiviteter, rutiner, lärande, lek och skapande 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s.7).  

3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygoskijs teori om att 
lärande sker i samspel med andra människor. Perspektivet valdes då undersökningen 
fokuserades på mötet mellan pedagoger och barn. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses människan från början som en kommunikativ 
varelse inriktad mot samspel med andra. ”Människor föds in i och utvecklas inom 
ramen för samspel med andra människor” (Säljö, 2000, s.66). Vygoskij menar att 
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samspel är lärande och utveckling då det är genom social interaktion som vi skaffar 
oss kompetens. ”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra 
själv” (Strandberg, 2006, s.11). Det är genom kommunikationen som sker i samspelet 
med andra som kunskaper förs vidare och nya kunskaper skapas.  

Vygoskij pekar på att utveckling äger rum på två nivåer. Först på en social nivå och 
sedan på en individuell. Dessa kan också beskrivas som en yttre respektive inre nivå. 
Den sociala, eller den yttre nivån, är samspelet mellan människor. Den individuella, 
eller den inre nivån, är individens tänkande. Det egna tankearbetet börjar först i 
samspel med andra, det vill säga att tänkandet föregås av yttre aktiviteter 
(Strandberg, 2006).  

3.2 Fem nivåer av inflytande  

Shier (2001) har utarbetat en modell bestående av fem olika nivåer av inflytande som 
vi har använt oss av i arbetet. Dessa nivåer identifieras genom interaktion mellan 
vuxna och barn. Modellen har Shier utarbetat med inspiration av Roger Hart (s.109), 
som skrivit ”The ladder of participation”, men till skillnad från denna finns här ingen 
nivå där barn tar beslut självständigt, utan vuxna. I sitt arbete har Shier utgått från 
barnkonventionen. Att utgå från denna modell kan vara ett användbart första steg till 
att utveckla en handlingsplan för arbetet med barns inflytande. Shier (2001) menar 
att stegen kan bidra till diskussioner och reflektioner som leder till ett nytt tänkande.  

3.2.1 Nivå 1 – Barn blir lyssnade på 

Den första (lägsta) nivån handlar om att vuxna lyssnar in barn då de uttrycker sig. 
Det som skiljer denna nivå från nästa är att de vuxna endast lyssnar in då barnen 
själva väljer att uttrycka sig. Inget stöd ges för att barnen ska uttrycka en åsikt och om 
barnen inte uttrycker något tolkas det som att de inte har något att säga kring 
beslutet i fråga. På den här nivån krävs det endast av pedagogerna att de är redo att 
lyssna till barnen samt att de arbetar på ett sätt som möjliggör det. För att sedan gå 
vidare till nästa nivå krävs det att detta är en självklarhet i verksamheten.      

3.2.2 Nivå 2 – Barn stöttas i att uttrycka sig 

På den här nivån finns en medvetenhet kring att det kan förekomma många 
anledningar till varför barn inte vill eller vågar uttrycka sig. Det kan handla om 
bristande självförtroende, blyghet, låg självkänsla eller tidigare erfarenheter av att 
inte bli lyssnade på. Den här nivån visar sig genom att de vuxna är redo att vidta 
åtgärder för att hjälpa barnen att utrycka sig. De söker aktivt efter barns uttryck. 
Detta förutsätter att pedagogerna har en god kommunikativ kompetens för att kunna 
locka fram alla barns åsikter. Det här steget är avklarat då pedagogerna i 
verksamheten alltid skapar det som är nödvändigt för att aktivera och stötta barn i att 
uttrycka sin åsikt.    
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3.2.3 Nivå 3 – Barns uttryck beaktas  

Medan nivå två sträcker sig längre än nivå ett då man söker efter barnens uttryck och 
åsikter, finns fortfarande inga garantier för att dessa åsikter tas in eller påverkar 
verksamheten och besluten i den. Denna nivå handlar om att uppmärksamma och ta 
hänsyn till barns uttryck och åsikter vid beslutsfattande. Det innebär inte att alla 
beslut i verksamheten måste fattas utifrån barns önskemål eller att pedagogerna är 
bundna till att genomföra allt barnen frågar efter. Barnens åsikter är en av flera 
faktorer som övervägs i beslutet. Andra faktorer kan överväga, vilket gör att barnen 
kanske inte alltid får igenom det de uttrycker. ”Children must be given their say, but 
they do not always have to be given their way” (Shier, 2001, s.113). När de vuxna 
beslutar att det finns viktigare anledningar än att barnens önskningar tillfredsställs, 
är det väsentligt att barnen får veta varför det beslutet togs. Pedagoger måste på den 
här nivån vara redo att beakta barns uttryck och åsikter och involvera dessa i 
beslutsfattande processer. Då verksamheten har ett grundläggande förhållningssätt 
som försäkrar att barns åsikter är av vikt i besluten är denna nivå förankrad. Shier 
(2001) påpekar här att denna nivå är grundläggande för de organisationer som 
arbetar utifrån barnkonventionen.  

3.2.4 Nivå 4 - Barn är involverade i beslutsfattande processer 

Den här nivån kan ses som en övergång mellan samråd och aktivt deltagande i 
beslutsfattande. På nivån tre bidrar barnen med sin åsikt och kan på så sätt hjälpa till 
att fatta beslut, men de är inte aktivt delaktiga i själva beslutet. På nivå fyra är barnen 
direkt involverade i beslutet som tas. För att tydliggöra skillnaden ger vi här ett 
exempel. Det ska skrivas ett veckoschema på förskolan. Utifrån nivå tre tar 
pedagogerna reda på vad barnen skulle vilja göra under veckan och sedan skriver 
pedagogerna ihop ett veckoschema. Om pedagogerna istället skulle skriva 
veckoschemat på plats tillsammans med barnen skulle det hamna på nivå fyra 
istället, då barnen får vara med i det direkta beslutsfattandet. Här behöver alltså 
pedagogerna vara öppna och redo för att släppa in barnen i besluten som fattas. Det 
behöver också finnas ett fastställt arbetssätt som gör det möjligt för barnen att delta i 
beslutsfattandet, vilket betyder att man kan behöva göra förändringar kring sitt 
arbetssätt och arbetet i verksamheten.     

3.2.5 Nivå 5 – Barnen delar makt och ansvar för beslutsfattande  

På nivå fyra kan barnen vara aktivt delaktiga i beslutet som fattas men utan någon 
egentlig makt över det beslut som sedan tas, då vuxna har den slutgiltiga 
bestämmanderätten. För att fullt kunna uppnå nivå fem krävs därför ett stort 
engagemang från de vuxna för att dela med sig av sin makt eller helt enkelt ge bort 
lite av den. Beslut om när och hur denna makt ska delas med barnen måste baseras 
på de nackdelar och fördelar som finns med att göra det. Ett sunt förhållningssätt till 
denna nivå är att leta efter områden där fördelarna väger upp. De potentiella 
nackdelarna och där det kan anses passande för barnen att dela den makt och det 
ansvar som ett beslutsfattande för med sig.  
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4 Tidigare forskning 

4.1 Det kompetenta barnet 

Pedagogers syn på barn påverkar i vilken utsträckning barnen får medverka och bidra 
på sina egna villkor i det vardagliga samspelet (Bae, 2009). För att få delta på sina 
egna villkor är det avgörande att barnen får möta pedagoger som ser deras 
kompetens och vilja att utvecklas och lära.  

Pedagogers syn på barn påverkar även kvaliteten i förskolans verksamhet. Till stor 
del handlar det om att se barn som kompetenta och som sociala aktörer. Att se barn 
som kompetenta innebär att erkänna deras förmåga att relatera till världen och att de 
vill skapa mening och förstå fenomen och situationer. Även de yngsta barnen har sina 
egna intentioner och mål för lärande. De är nyfikna på livet och har en vilja att lära 
om omvärlden (Sheridan, 2007). Kvalitet handlar det om att pedagoger ser barn som 
individer med egna röster. Deras vilja att förstå barns intentioner och uttryck i olika 
situationer och sammanhang är avgörande för kvalitén i verksamheten.   

4.2 Barns perspektiv  

Barns delaktighet och inflytande hänger samman med barns perspektiv (Emilsson, 
2008; Emilsson & Folkesson, 2006; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). För 
att barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten kräver det 
pedagoger som kan närma sig ett barns perspektiv. Det i sin tur förutsätter att 
pedagoger värdesätter barns uttryck och deras sätt att uppleva och förstå omvärlden. 

Barns perspektiv handlar om att barn lämnar sitt eget bidrag, att de får chansen att 
uttrycka tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. Kort och gott handlar det om 
en förståelse kring vad som visar sig för barn, barns uttryck och intentioner (Halldén, 
2003; Johansson, 2003; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Vi deltar i 
varandras världar genom kommunikation. Kommunikationen i sin tur är inte endast 
det som sägs, utan även ansiktsuttryck, tonfall, kroppsspråk, hållning, känslouttryck 
och gester. Alla dessa aspekter visar på hur barn upplever omvärlden (Bae, 2009; 
Emilsson & Folkeson, 2006; Johansson, 2003). Vidare lyfter Johansson (2003) fram 
att vi inte fullt ut kan förstå barns perspektiv då vi inte kan kliva ur vår kropp och in i 
deras. Istället handlar det mer om en strävan att förstå den andras värld. För att få 
tillgång till barns världar understryker hon även att vi måste bli accepterade och lära 
känna barnen, samt visa vårt engagemang.  

Emilsson och Folkesson (2006) pekar på att pedagogernas inställning och bemötande 
är avgörande för att de ska kunna närma sig barns perspektiv och därmed blir det 
också avgörande för barns inflytande. En pedagog som lyssnar in barn, ger respons 
på barns initiativ när de uttrycker sig (inte bara verbalt) samt är aktivt närvarande 
har lättare att närma sig barns perspektiv. Det i sin tur främjar barns inflytande 
(Emilsson & Folkesson, 2006). ”Barns perspektiv kan då också sägas förutsätta att 
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barn i förskolan ska kunna förmedla upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor 
genom många uttrycksformer tillsammans med vuxna som försöker se, lyssna och 
tolka barnet” (Emilson, 2008, s.88).  

En pedagog som istället tar avstånd ifrån och inte ger respons på barns initiativ och 
uttryck, utan möter barn med tystnad och ointresse får svårare att närma sig barns 
perspektiv då deras röster och uttryck varken blir hörda eller sedda (Emilson & 
Folkesson, 2006). Detta bemötande skapar då inte heller möjligheter eller 
förutsättningar för barns inflytande.  

Emilson (2008) och Bae (2009) lyfter fram att möjligheterna till att närma sig ett 
barns perspektiv ligger helt i pedagogernas förhållningssätt. Båda betonar olika 
kvaliteteter i förhållningssättet som är avgörande för att närma sig ett barns 
perspektiv. Dessa kvaliteter är emotionell närvaro, lekfullhet, förmåga att byta till 
barns perspektiv samt att följa upp barns initiativ. Emotionell närvaro innebär, enligt 
Emilson (2008), lyhördhet, att förstå andras behov och önskningar och att handla 
utifrån dessa. Det handlar om det goda bemötandet, att barn får positiv respons när 
de kommunicerar. Lekfullheten syftar till att pedagoger och barn har roligt 
tillsammans vilket visar sig genom mycket skratt och skoj (Emilson, 2008).  

Johansson (2003) tar upp begrepp som närvaro, sensitivitet och respekt för att 
pedagoger ska få tillträde till barns livsvärldar. Något annat hon betonar är att det 
krävs tid för att få lära känna barn och få deras förtroende. Även Sheridan (2007) 
talar om ömsesidig respekt som en grundbult i relationen mellan pedagog och barn. 
Det är något som utvecklas med tiden genom delade intressen i situationer, 
aktiviteter och konversationer. För att se det som är viktigt ur barnens synvinkel 
måste pedagogen försöka ta barns perspektiv (Sheridan, 2007).  

4.3 Barns delaktighet och inflytande  

Delaktighet och inflytande ses här som två skilda begrepp men dessa går ändå hand i 
hand. Emilson (2008) definierar begreppet delaktighet som att ”ta del av något, vara 
inkluderad, accepterad och engagerad, liksom att ha tillgång till nödvändiga resurser 
för att delta” (s.75). Strandberg (2006) menar att delaktighet är mer än att bara ha 
inflytande. Delaktighet innehåller rätten att undersöka, experimentera, utveckla och 
omforma” (Strandberg, 2006, s.67). Delaktigheten blir viktig då den inre 
kompetensen visar sig först i samspel med andra. Inflytande i sin tur är kopplat till 
barns rättigheter samt demokratiuppdraget i förskolan, det vill säga barns rätt att få 
sin röst hörd (Emilson, 2008).    

4.4 Inflytande ur ett kvalitetsperspektiv 

Sheridan (2007) presenterar en sammanfattning av fyra olika studier som utgår från 
olika dimensioner av kvalitet i relation till barns möjligheter för lärande och 
utveckling. Delaktigheten ses här som grund för att barnen ska kunna uttrycka sina 
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tankar och medverka i både ord och handling. Vi har tagit fasta på den tredje studien 
som fokuserar på barns uppfattningar om delaktighet och inflytande (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2001). I denna studie framkom det att barn i högkvalitativa 
förskolor oftare upplevde (än barn i lågkvalitativa förskolor) att de kunde medverka i 
beslut och att de blev lyssnade på. Barnen ansåg sig delaktiga och hade möjlighet att 
utöva inflytande i större utsträckning än barn i förskolor med låg kvalitet. I 
högkvalitativa förskolor var barnen medvetna om att överenskommelser och regler 
var förhandlingsbara och flexibla. Utmärkande för förskolor av låg kvalitet var att 
barns röster sällan blev hörda eller beaktades.   

Variationen i kvalitet berodde på pedagogernas kompetens och deras sätt att använda 
den för att interagera, kommunicera och bemöta barnen samt hur barnen blev 
delaktiga i det som pågick i förskolan (Sheridan, 2007).  

Pedagoger i högkvalitativa förskolor hade en medvetenhet kring sitt eget ansvar i 
mötet med barnen. De höll sig själv ansvariga och var självkritiska då de missade 
möjligheter till kommunikation, lärande och att göra barn delaktiga i de 
vardagssituationer som uppstod, som exempelvis måltider (Sheridan, 2007). Hon 
menar vidare att kärnan i den pedagogiska kvaliteten ligger i samspelet som i sin tur 
beror på pedagogernas kompetens.  

5 Metod 

Studien genomfördes på en förskola. Tre pedagoger deltog i studie där observationerna 
fokuserade på hur just deras förhållningssätt gestaltades och framkom i mötet med barnen. 
Nio observationer gjordes totalt, tre situationer på varje pedagog. Sex observationer utgick 
från planerade situationer/aktiviteter och tre var oplanerade. Barnen som deltog var 
mellan tre och fem år gamla. Observationerna gjordes under tre dagar, en dag för varje 
pedagog. Därefter bokades datum in för intervjuer anpassat utifrån pedagogernas 
önskemål. Två intervjuer genomfördes under en dag, en med varje pedagog, där varje 
intervju varade runt 30 minuter. En intervju genomfördes via mail där pedagogen fick 
svara när tid fanns.  

En kvalitativ ansats användes då studiens syfte förutsätter en beskrivning av miljön och 
händelser i verksamheten. Bryman (2011) beskriver att denna ansats är en metod som 
syftar till att resultera i en detaljerad beskrivning av den sociala verkligheten och ofta 
rymmer en detaljrik berättelse av vad som sker i miljön. Bryman (2011) menar att vi inte 
kan förstå hur människor beter sig om vi inte tar hänsyn till den miljö de är verksamma i, 
vilket gör att detaljerna blir viktiga. Däremot finns en risk att fastna i detaljer som inte är 
relevanta för studien (Bryman, 2011), något som har tagits hänsyn till i undersökningen.  

5.1 Datainsamlingsmetoder  

Två datainsamlingsmetoder användes, observationer och intervjuer. Bryman (2011) 
menar att en kvalitativ studie ofta har ett ostrukturerat tillvägagångssätt vid 
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datainsamlingen där man i förväg inte behöver utforma specifika frågeställningar, 
vilket vi har utgått ifrån i vår studie. För att undersöka hur pedagogers bemötande av 
barnen gestaltas i verksamheten användes ostrukturerade observationer. Vi använde 
oss av fullständiga fältanteckningar för att så utförligt och detaljerat som möjligt 
kunna skriva ner händelser, situationer och samtal (Bryman, 2011). Även första 
tankar och tolkningar som uppkom antecknades.  

Ett icke deltagande tillvägagångssätt användes. Med det menas att vi befann oss i 
miljön och iakttog men inte deltog i det som skedde (Bryman, 2011). 
Tillvägagångsättet valdes för att inte påverka beteenden och händelser i miljön 
genom eget deltagande, samt för att som observatörer kunna genomföra de 
ostrukturerade observationerna fullt ut då det kan vara svårt att notera miljön 
detaljrikt samtidigt som man deltar.  

Som ytterligare en datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer, 
vilka även kan kallas kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi valde att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer var för att det är en mer flexibel intervjuform 
som ger utrymme för följdfrågor och ger deltagande större svarsutrymme (Bryman, 
2011). Vi utgick ifrån några grundfrågor, ett så kallat frågeschema, kring delaktighet 
och inflytande samt bemötande. Därefter tillkom även frågor och funderingar som 
uppkommit genom observationerna.  

5.2 Urval   

Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) beskriver är det som 
finns tillgängligt för forskaren i en bestämd situation. Den förskola och de pedagoger 
som deltog valdes utifrån förskolor vi nyligen haft kontakt med. Det gjorde att det 
redan fanns en bra relation uppbyggd vilket gynnade vår undersökning då både 
barnen och pedagogerna kände sig trygga vid intervjuerna och observationerna.  

5.3 Genomförande 

Förskolechefen till den tänkta förskolan kontaktades via mail där det bifogades ett 
missivbrev med information om studien (se bilaga 1). Efter förskolechefens 
godkännande kontaktade vi förskolan och tre pedagoger i verksamheten via telefon. 
Därefter mailades missivbrev ut med ytterligare info kring studien och 
undersökningen syfte. En av pedagogerna hade inte möjlighet att delta i studien. 
Detta gjorde att vi fick ta kontakt med ytterligare en pedagog och samma process 
upprepades. Ett missivbrev till vårdnadshavarna med förfrågan om deltagande i 
studien, samt information kring den, sattes upp på aktuella avdelningar (se bilaga 2). 
Därefter bestämdes datum för observationer i verksamheten med respektive 
avdelning. Fältanteckningarna från observationerna transkriberades på dator och 
mailades sedan ut till respektive pedagog.  



 10 

Två av intervjuerna genomfördes på plats på förskolan och en intervju via mail efter 
förskollärarens önskemål. Situationen i verksamheten gjorde att det inte fanns tid att 
gå undan för en intervju. Ett grundläggande frågeschema mailades ut till de 
pedagoger som skulle intervjuas för att de skulle få tid att granska frågorna i förväg 
(se bilaga 3). Frågeschemat var utgångspunkt under intervjun men sedan tillkom 
även frågor och funderingar kring det vi observerat, vid de två intervjuerna som 
genomfördes på förskolan. Efter intervjuerna fick förskollärarna även återkoppling 
från observationerna.  

Båda två deltog under alla tre intervjuerna, för att få ut mer av varje intervju då fyra 
ögon och öron kan uppmärksammas mer är två (Stukát, 2011). Vi valde även att ha 
olika fokus under intervjuerna. En av oss fokuserade på att ställa frågor medan den 
andra inriktade sig på att anteckna det som pedagogen lyfte fram som viktigt. Båda 
hade möjlighet att inflika med följdfrågor och funderingar.  

Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning efter pedagogernas 
godkännande. Detta för att vi inte skulle gå miste om viktiga detaljer. Intervjuerna 
transkriberades utifrån ljudinspelningarna och skickades sedan till var och en av 
pedagogerna.  

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi valde att göra både observationer och intervjuer för att få en bredare och djupare 
förståelse kring ämnet. Genom att vi kombinerade dessa två datainsamlingsmetoder 
kunde vi under intervjuerna ställa frågor och presentera funderingar som uppstått 
under observationerna. Det i sin tur förde med sig att vi fick en större förståelse kring 
det vi sett. Denna metod kallas för triangulering och är även ett sätt att 
dubbelkontrollera resultatet (Bryman, 2011).  

Vi använde oss av respondentvalidering för att säkerställa empirin. Det innebär att vi 
transkriberade materialet och skickade tillbaka det till deltagarna för att försäkra oss 
om att det vi sett, hört och uppfattat stämde överens med deras erfarenheter och det 
de ville ha sagt (Bryman, 2011).  

6 Resultat och analys av observationerna 

I den del av resultatet där vi presenterar våra observationer, har vi valt att väva in 
analysen. Tolkningen riskerar i annat fall att stå alltför långt bort från de situationer 
vi hänvisar till, vilket skulle försvåra begripligheten. I intervjudelen ligger däremot 
analysen separat och omfattar till viss del resultatet som helhet. 

6.1 Närma sig barns perspektiv  

I flertalet av observationerna uppmärksammades försök och en vilja till att närma sig 
barns perspektiv. Vi upplevde att pedagogerna lyssnade in barnen samt gav positiv 
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respons och bekräftade det barnen sade, genom att exempelvis upprepa eller ställa 
vidare frågor. Frågorna ser vi också visade på en nyfikenhet och ett engagemang för 
att fånga upp barnens uttryck, tankar och idéer.  

Barnen får i uppgift, en i taget, att hämta något som är grönt. Det första barnet hämtar en grön 
legobit. Nästa barn som får samma uppgift kommer med en röd legobil.  

- Okej, vad tycker du är grönt på den här? frågar pedagogen (fundersamt). 

- Gul, mörkt och röd, berättar barnet att det är på legobilen. (Ur fältanteckningar).  

 

En del ur en annan situation såg ut såhär: 

- Man måste pussa på rumpan, säger ett av barnen  

- Jaha, varför måste man pussa på rumpan? frågar pedagogen. 

- För att man måste, svara barnen och skrattar. (Ur fältanteckningar).  

I båda dessa exempel ger pedagogerna intryck av att de ställer frågor av nyfikenhet för att 
få reda på hur barnen tänker.  

I observationerna såg vi också att pedagogerna lyssnar in många olika uttryckssätt, inte 
bara verbalt. De läser även av barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Pedagogen uppmärksammar att ett barn på snurran (mindre karusell på gården) uttrycker sitt 
missnöje. Hon går dit och frågar vad det är. 

- Vill du inte snurra mer?  

 Barnet skakar på huvudet.  

- Då måste du berätta det så att vi vet. Då kan du hoppa av. Barnet hoppar av och går därifrån. 
Pedagogen sätter sig och snurrar med barnet som är kvar. (Ur fältanteckningar).  

I den här situationen uttrycker inte barnet något verbalt men det framstår som att 
pedagogen försöker läsa av och tolka utifrån barnets kroppsspråk, vilket förekommer i 
flertalet observationer. Att pedagogerna uppmärksammar barnens kroppsspråk kan förstås 
som ett sätt att närma sig ett barns perspektiv och en strävan efter att förstå barnen även 
om de inte uttrycker sig med ord.     

- Är du med nu? Barnet och pedagogen håller ut benen och tjoar. Ytterligare ett barn kommer 
fram till snurran.  

- Hoppa på! ropar pedagogen. Alla tre fortsätter snurra. Barnet som snurrat från början sträcker 
ut armarna och pedagogen utbrister ”Oj vilken balans” och gör likadant. De fortsätter snurra och 
tjoa. (Ur fältanteckningar).   

Att pedagogen sträcker ut armarna och härmar barnet kan tolkas som ett sätt att bekräfta 
barnet eller som att hon sträcker ut armarna i ett försök att känna det barnet upplever.    

Utifrån observationerna uppfattar vi det som att pedagogerna har den övergripande 
inställningen att barns uttryck, tankar och idéer är viktiga att lyssna in och har en 
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strävan efter att närma sig barns perspektiv. I fältanteckningarna framkommer det i 
samlingssituationer att pedagogen ställer frågor som i sin tur leder in på samtal samt 
diskussioner. Barnen delar med sig av ett flertal berättelser och pedagogerna i sin tur 
lyssnar in varje barn och ger respons i form av upprepningar eller frågor.    

6.2 Barns initiativ 

Större delen av det observerade materialet utgick ifrån planerade aktiviteter. I 
aktiviteterna upplevde vi att det lämnades olika mycket utrymme för barnens egna 
initiativ, vilket kan ha påverkats av både aktivitetens utformning men även av 
pedagogens förhållningssätt. 

Idag ska de göra granar. Innan de går in i målarrummet pratar de om färgen grön. När alla 
barnen fått förkläden på sig och sitter vid bordet, förklarar pedagogen vad de ska göra och visar 
toarullarna de ska använda. Pedagogen frågar sedan varje barn vad de vill ha för färg på granen. 
- Guld! Svarar det första barnet. Ytterligare tre barn vill också ha guld.  

- Jag vill ha svart! säger ett annat barn.  

- Jaha, är det ingen som vill göra en grön gran? frågar pedagogen. Barnen skakar på huvudet.  

- Nehe, men då kör vi på det här, säger pedagogen.  

När barnen målat sin gran får de även välja om de vill ha en stjärna på den och även om de vill 
ha glitter samt vilken färg på glittret. Barnet får lim och limmar där de vill ha glittret som sedan 
pedagogen hjälper till att hälla på. Stjärnan limmar de och sätter dit själva. (Ur 
fältanteckningar).  

I den här aktiviteten såg vi inte att barnen kom med egna initiativ. Det kan komma sig av 
att aktivitetens innehåll och utformning redan var bestämd, att det fanns ett begränsat 
material som barnen fick välja utifrån. Det kan även bero på pedagogens förhållningssätt 
och hur hon formulerade frågorna. Vi uppfattar det som att frågorna var stängda då det 
fanns fasta svarsalternativ, exempelvis om de ville ha en stjärna. Dessa typer av frågor ser 
vi inte lämnar något utrymme för barnen att komma med egna tankar, idéer och initiativ. 
Däremot kan frågorna även förstås som ett sätt att ge barnen valfrihet och möjlighet att 
påverka sin grans utseende.   

I en annan situation, då barnen gör smörgåssnittar till ett drop-in fika, fann vi istället att 
aktiviteten och pedagogens frågor öppnade upp för barns eget initiativtagande. Frågorna 
var formulerade på ett sätt som välkomnade barnens egna tankar och idéer då det inte 
fanns några fasta svarsalternativ.   

- Är det någon som har någon idé på hur vi kan lägga osten/korven så det blir lite snyggt och ser 
lite trevligt ut? Frågar pedagogen. 

- Man kan göra lite guppigt med korven, säger ett barn. 

- Man kan dela den, säger ett annat barn.  

- Man kan rulla ihop den! Säger ett tredje barn.  
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Barnen får en korvbit och en ostbit var som de får sätta dit på ett snyggt sätt. Senare får de även 
en gurkbit.  

- Ni får lite bitar här så får ni dekorera er smörgås hur ni vill.  

Barnen fortsätter att komma med massor av idéer och pedagogen bekräftar ”Ja så kan du göra” 
eller ”Du får göra hur du vill” (Ur fältanteckningar).  

Förutom att vi fann att aktiviteten öppnade upp för barnens egna initiativ, såg vi också att 
pedagogen var noga med att lyssna in och ge respons på alla initiativ som kom. Även om 
alla inte kunde genomföras bekräftade hon barnens idéer genom att förklara varför de inte 
kunde genomföras just då. Ett barn förslog exempelvis att de kunde göra hela smörgåsar 
istället för halva, men pedagogen förklarade då att smörgåsarna inte skulle räcka till alla 
besökare. Pedagogen stannade även upp och tänkte över ifall barnets initiativ var 
genomförbart vilket situationen nedan visar på. 

Ett barn vill lägga ost och korv på samma smörgås och har delat på korvbiten och lagt en bit på 
varje smörgåsdel. Pedagogen säger först ”nej så var det inte tänkt….” men ångrar sig och 
tänker/dividerar högt med sig själv att det spelar ju egentligen ingen roll för det blir lika mycket 
pålägg som används ändå (eftersom barnet delar på bitarna) (Ur fältanteckningar).  

Pedagogens frågor och sätt att ge respons till barnen ger intryck av att hon tar barnens 
initiativ på allvar, vilket visar på det vi skrev tidigare, att pedagogerna agerar så att barns 
uttryck och idéer är viktiga.  

6.3 Demokrati 

I några av observationerna gav pedagogernas handlande intryck av en medvetenhet 
kring förskolans demokratiuppdrag, så som att ta hänsyn till och respektera varandra 
samt erkänna allas lika värde. Under de samtal och diskussioner som pågick under 
observationerna kunde vi se att pedagogerna var noga med att barnen skulle få prata 
till punkt utan att bli avbrutna.  

Pedagogen frågar om barnen vet varför kniven ligger i en ketchupflaska vilket leder in på massor 
av berättelser från barnen när de har skurit/skadat sig. Pedagogen ställer frågor, lyssnar och 
upprepar det barnen säger. När ett av barnen har avslutat sin berättelse vänder hon sig till ett 
annat barn. 

- Kommer du ihåg vad du ville berätta nu? Barnet börjar berätta, men blir avbrutet av ett annat 
barn.  

- Nu är det X som pratar, säger pedagogen.  

I den här situationen tolkar vi det som att pedagogen arbetar utifrån en demokratisk 
värdegrund där alla barn har rätt att få uttrycka sig och där barnen ska ta hänsyn och 
respektera sina medmänniskor.    

I en annan situation uppmärksammade vi också ett demokratiskt förhållningssätt då 
barnen fick rösta fram hur stora delar av smörgåsen de skulle göra.  

- Här har vi en hel smörgås, som en cirkel. Då delar vi den på mitten.  



 14 

- Sen kan man dela den igen så det blir små bitar! Säger ett barn. Men då blir man inte mätt… 

- Hur ska vi göra då? Vi röstar! Hur många tycker att vi ska ha såhär stora bitar (visar en halva)? 
Hur många tycker att vi ska ha små bitar?  

Då säger ett barn (utifrån omröstningen) att då blir det stora snittar. Pedagogen bekräftar och 
förklarar varför det blev så. 

 

6.4 Nivåer av inflytande  

Utifrån observationerna kan vi se kopplingar till både nivå ett och två av Shiers 
(2001) nivåer av inflytande. Vi finner att pedagogernas inställning (att barns uttryck 
och idéer är viktiga) skapar en miljö där barnen vill dela med sig av sina berättelser, 
tankar och åsikter. En miljö där pedagoger lyssnar in och hela tiden stöttar, utmanar 
och söker efter barns tankar och erfarenheter. I en av observationerna kan vi även se 
en väg in på nivå tre och fyra utifrån situationen där barnen gör smörgåssnittar. Där 
får de möjlighet att rösta om hur stora delar av smörgåsarna de ska göra. Här 
uppfattar vi det som att pedagogen lyssnar in och tar hänsyn till barnens idéer. Det 
leder i sin tur till att pedagogen skapar en möjlighet för barnen att få vara med och 
fatta ett beslut (själva röstningen).   

7 Resultat av intervjuerna 

7.1 Ett bra bemötande 

Begreppet förhållningssätt beskrivs av de tre intervjuade pedagogerna som en inställning, 
hur de är i sitt arbete och i mötet med barnen. De framhåller vikten av att vara lyhörda så 
att barn blir lyssnade på, samt att uppmärksamma och ta tillvara på barns idéer, åsikter 
och tankar. Alla tre betonar betydelsen av att lyssna in det som barn är intresserade av för 
att kunna ta tillvara på det i verksamheten, vilket de också ser som en form av inflytande 
för barn. En av pedagogerna poängterar även vikten av att med både ord och handling visa 
att de ser barnen, medan en annan lyfter fram att återkoppling till barn är betydelsefullt då 
deras idéer används i verksamheten. 

En av pedagogerna betonar även att ett bra förhållningssätt hör ihop med synen på barn, 
att man är öppen och tror på det kompetenta barnet. Två av tre pedagoger lyfter fram att 
en god värdegrund, det vill säga allas lika värde och de demokratiska grunderna, är en 
förutsättning för ett bra förhållningssätt. Där blir det viktiga att vara en god förebild, då 
barn lär sig av oss vuxna, menar de. Utifrån det framhåller de begrepp som hänsyn och 
respekt för sina medmänniskor, så att barnen får vara sig själva och uttrycka det de vill. 
Gemensamt för alla tre är vikten av att barnen faktiskt känner sig lyssnade på och vågar 
framföra sina tankar då förskolan är barnens.  
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7.2 Delaktighet och inflytande 

Begreppet inflytande för de tre pedagogerna handlar om barns rätt att komma till tals 
och få göra sin röst hörd, en form av påverkan, menar en av pedagogerna. 
Delaktigheten i sin tur beskriver de på olika sätt. En av pedagogerna ser begreppet 
som en form av medverkan, att barnen får vara med i det som sker i verksamheten. 
En annan pedagog beskriver begreppet delaktighet som något som sker då barns 
förslag har tagits tillvara i verksamheten. Den tredje pedagogen talar om delaktighet 
och inflytande som två begrepp som hör samman. Hon menar att det är två olika ord 
men som påverkas av varandra.  

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna ser sambandet mellan delaktighet 
och inflytande på olika sätt. En pedagog menar att barnen först måste få inflytande 
för att sedan kunna vara delaktiga. Barns tankar och idéer måste först lyssnas in och 
sedan tas till vara i verksamheten och det är då barn blir delaktiga.  

De två andra pedagogerna ser istället att barn först behöver vara delaktiga i 
verksamheten för att sedan kunna få ett inflytande. En av pedagogerna uttrycker det 
som att de som vuxna måste försöka visa på vad det finns för saker att göra och ge 
förslag så att barnen har något att gå på. Efter det kan barn komma med egna tankar 
och idéer och på så sätt få inflytande i verksamheten. Barnen behöver få erfarenheter 
av saker för att sedan kunna få inspiration till vad de vill och kan göra i 
verksamheten.   

Två av pedagogerna talar även om inflytande i relation till ålder. En av dem menar att 
barn kan ha inflytande oavsett ålder, då de alltid uttrycker sig på något sätt. En annan 
i sin tur menar att det kan vara svårt för de yngre barnen att ha inflytande då de inte 
har så mycket erfarenheter. Båda pedagogerna påpekar däremot att även om barnen 
får inflytande går det inte att genomföra allt som barnen önskar. En av dem hävdar 
att vissa saker måste vuxna bestämma och den andra påstår att en del saker inte är 
möjliga att uppfylla, så som att åka till månen. Det blir därför viktigt att barnen får 
vara delaktiga och får upp ögonen för vad som är möjligt för att kunna påverka i 
verksamheten. Däremot lyfter en av pedagogerna fram att det behöver finnas mer av 
”ja-tänk” än av ”nej-tänk”.  

De kan vara med och tänka och bestämma hur de skulle vilja ha det. Och vissa av de sakerna kan 
också bli väldigt stora och en del saker de går bara inte att uppfylla, men det som går att 
uppfylla, om man kan och om man vill, om man har ett mer ”ja-tänk” än ett ”nej-tänk”, då finns 
det mycket vi kan göra dem delaktiga i, och då får de också inflytande i verksamheten. 
(Intervjuperson 1).  

7.3 Att skapa förutsättningar för inflytande 

Pedagogerna anser att deras förhållningssätt är avgörande för att barn ska få 
möjlighet till inflytande i verksamheten. Alla tre lyfter fram att de arbetar med att 
lyssna in och uppmärksamma barnens intressen för att kunna använda dem i 
verksamheten. Då många av observationerna var strukturerade frågade vi om hur de 
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hade tänkt kring dessa aktiviteter och grupper. Där framgick det att barnen får 
möjlighet att påverka verksamheten genom att exempelvis vara med och planera 
dessa aktiviteter. En av pedagogerna betonar att nya tankar och intressen kan födas 
under aktiviteter och därför är det viktigt att vara lyhörd också då för att kunna 
uppmärksamma vad barnen fastnar för.  

En av dem påpekar också att som pedagog måste man ha ett förhållningsätt och en 
inställning där man vill att barnen ska ha inflytande. Denna inställning blir 
avgörande för att barn ska få möjligheter till inflytande överhuvudtaget. 

När det gäller att se barn som kompetenta uttrycker en av pedagogerna att den 
sociala kontexten kan vara avgörande för hur mycket barn förväntas klara sig själva. 
Hon menar att hennes tidigare erfarenheter av att arbeta på en förskola där barn 
lever i en annan social miljö, där barnen är vana att behöva klara sig själva, har 
påverkat hennes förhållningssätt och syn på det kompetenta barnet. Barn kan aldrig 
vara för unga för inflytande enligt henne.  

8 Analys av intervjuerna 

8.1 Inflytandets gränser  

Enligt vår teoretiska utgångspunkt för uppsatsen, ett sociokulturellt perspektiv, talar 
Vygoskij inte om ålder när det gäller utveckling. Istället utgår han ifrån den 
proximala utvecklingszonen där barn lär genom samspel med mer kunniga kamrater. 
Om man bortser från resonemanget om ålder i pedagogens utsaga, att barn behöver 
få erfarenheter, kan vi däremot koppla detta till de två plan som utvecklingen äger 
rum på, enligt Vygotskij: Det sociala (samspelet) och det individuella (det inre 
tänkandet). Det kan förstås som att barnen behöver få erfarenheter, vilket de får i 
samspel med andra, för att sätta igång det inre tänkandet. Det är sedan genom det 
inre tänkandet som barnen skapar egna tankar, åsikter och idéer som de sedan kan 
uttrycka. Barnen behöver alltså först samspela och skaffa erfarenheter tillsammans 
med andra för att sedan kunna uttrycka sig, vilket kan vara det pedagogen menar. 
Däremot uttrycker hon detta genom att hänvisa till att erfarenheter är åldersrelaterat. 
Det i sin tur motsäger Vygoskijs teori då den inte fokuserar på åldern utan på 
individen i samspel. Här kan man också problematisera ålder i relation till det 
kompetenta barnet. Om pedagogerna arbetar utifrån utgångspunkten om det 
kompetenta barnet, kan barn då vara för unga eller ha för lite erfarenheter för 
inflytande och delaktighet?  

Enligt pedagogerna är tron på det kompetenta barnet avgörande för barns inflytande. 
Utifrån den observation som öppnade upp för initiativtagande (smörgåssnittar) kan 
vi se kopplingar till pedagogens syn på barn (att alla barn oavsett ålder kan ha 
inflytande). Utifrån resultatet och forskning kring det kompetenta barnet (Bae, 2009; 
Sheridan, 2007) framkommer det här att pedagogernas syn på barn antingen kan 
hindra eller skapa möjligheter till barns inflytande i verksamheten. Pedagogernas syn 
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på barn kan i sin tur påverkas av tidigare erfarenheter och den sociala kontexten, 
vilket en av pedagogerna uttrycker.  

En av pedagoger lyfter även att barn inte kan få inflytande i allt då de finns vissa 
saker som vuxna måste bestämma. Men handlar inflytande egentligen om att få 
bestämma? Forskning och resultat visar bara att inflytande handlar om barns rätt att 
göra sina röster hörda. Om vi ser till Shier (2001) betonar han under nivå tre att 
inflytande handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till barns uttryck vid beslut, 
men att flera faktorer väger in och att det ibland kan finnas anledningar till att 
barnens önskemål inte uppfylls. Det viktiga blir här att man fortfarande lyssnar in 
barnen men detta innebär inte att barnen får bestämma. Barnen får ändå möjlighet 
till inflytande då deras röster blir hörda.  

Två av pedagogerna lyfter också fram att man inte kan ta uppfylla alla barns 
önskemål och att vissa saker inte går att genomföra, så som att flyga till månen. Men 
finns det egentligen begränsningar för vad som är genomförbart? Vad är det som 
säger att barnen måste flyga till månen i verkligheten? I fantasins och lekens värld är 
allt kanske genomförbart. Genom att här flyga till månen i leken eller skapa ett rymd-
rum utifrån barnens tankar och idéer blir barnens röster hörda och de ges inflytande 
över verksamheten och dess innehåll. Samtidigt finns det yttre faktorer som kan 
påverka i verkligheten (så som att det inte finns fler smörgåsar eller mer pålägg) men 
pedagogernas förhållningssätt och inställning blir här, som vi ser det, avgörande. Om 
man som pedagog har en positiv inställning och ett ja-tänkande, som en av 
pedagogerna talar om, finns det mycket som är genomförbart. Vi fann att det 
egentligen är pedagogernas förhållningssätt som ger möjligheter till inflytande vilket 
vi även kan se utifrån Shiers (2001) nivåer. Shiers nivåer bygger på pedagogernas 
inställning och vilja till att lyssna in barnen samt att ta tillvara på och söka efter deras 
uttryck. Hur mycket inflytande barn får i verksamheten påverkas av pedagogers vilja, 
medvetenhet och kompetens kring detta.   

8.2 Hönan eller ägget? 

En annan aspekt som är av intresse är relationen mellan delaktighet och inflytande, 
där inflytande handlar om att få göra sin röst hörd och delaktighet om att få vara 
inkluderad (Emilson, 2008; Strandberg, 2006). I resultatet framkommer det olika 
syn på relationen mellan begreppen där det ena förutsätter det andra. Vad kommer 
först, delaktighet eller inflytande?  

I resultatet framkommer det att två av pedagogerna anser att delaktighet kommer 
före inflytande. De menar att barnen först måste vara delaktiga i verksamheten och få 
erfarenheter för att de sedan ska kunna påverka den. Den tredje pedagogen menar 
istället att inflytandet måste komma före delaktigheten, då barnen blir delaktiga i 
verksamheten först då deras åsikter och tankar har använts i den.  

Utifrån Vygotskijs terori (Strandberg, 2006) kan man se det som att delaktighet 
kommer före inflytande då allt grundar sig i samspelet. För att kunna delta i sampel 
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behöver man bli inkluderad i verksamheten och det som sker i den. Det är sedan i 
samspelet som den inre kompetensen och tänkandet kommer fram. Samtidigt är det 
lika möjligt att inflytande kommer före delaktigheten då barn inte kan vara 
inkluderade i verksamheten förrän de har fått chansen att påverka den.  

Om man istället betraktar problematiken utifrån Shiers (2001) nivåer av inflytande 
ser vi att inflytande kommer före delaktighet. Där ska barns uttryck och åsikter 
beaktas och tas tillvara i beslutsfattande, vilket gör att barnen inte blir delaktiga 
förrän beslut har fattats med påverkan från barnen.  

Vad gäller denna problematik är det kanske inte möjligt att komma fram till ett 
slutgiltigt svar. Frågan är om det ena verkligen måste förutsätta det andra eller om 
det är två begrepp som är beroende av varandra. Det kanske inte är möjligt att se 
dessa begrepp som en linjär process där det ena kommer före det andra.  

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

Vi anser att användandet av två datainsamlingsmetoder var ett intressant och lärorikt 
tillvägagångssätt. Genom att vi använde oss av både observationer och intervjuer fick 
vi en större förståelse för den sociala kontexten. Vi kunde då få fatt i pedagogernas 
tankar och även se hur deras förhållningssätt gestaltades i praktiken. Genom att vi 
gjorde observationerna före intervjuerna upplevde vi även att vi gick in med ett 
bredare och öppnare perspektiv, då vi inte hade blivit påverkade av pedagogernas 
tankar och åsikter. Om vi istället hade intervjuat först hade vi haft deras svar i 
bakhuvudet, vilket vi tror hade förändrat vårt sätt att se och tolka de observerade 
situationerna. Under intervjuerna kunde vi även komma med frågor och funderingar 
kring observationerna vilket också bidrog till en djupare förståelse kring deras 
förhållningssätt. 

De semistrukturerade intervjuerna medförde att vi kunde vara flexibla och ställa 
följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Däremot upptäckte vi i efterhand att vissa 
frågor inte blivit helt besvarade. Detta tror vi kan bero på att intervjuformen öppnade 
upp för diskussioner som i vissa fall försvann bort från själva frågan. Intervjun som 
genomfördes via mail blev tyvärr väldigt kortfattad och bidrog inte till lika 
utvecklande svar då vi inte hade samma möjlighet att ställa följdfrågor. Här försvann 
inte frågor på grund utav diskussioner utan istället för att frågorna kanske 
missuppfattades då vi inte hade samma möjlighet till att förklara.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att skicka ut ett frågeschema inför 
intervjuer i förväg. Risken finns att deltagande redan förberett fasta svar vilket 
kanske gör svaren kortfattade. Vi såg ändå att det var fördelaktigt att skicka ut ett 
frågeschema i förväg, så att deltagarna fick chans att fundera kring frågorna vilket 
ökade möjligheterna för att få mer utvecklande svar.  
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Det icke deltagande tillvägagångssättet i observationer uppfattade vi som ett bra val 
för att inte påverka beteenden och händelser i miljön. Vi var medvetna om att vår 
närvaro som sådan kunde ha en påverkan men då vi valde en förskola vi haft kontakt 
med tidigare fanns redan en trygghet och tillit, vilket vi tror gynnade vår 
undersökning både vad gäller intervjuerna och observationerna.  

Att vi användes oss av både triangulering och respondentvalidering anser vi ökar vår 
undersöknings trovärdighet och tillförlitlighet.  

Det har varit intressant att få ta del av pedagogers olika perspektiv på begreppen 
delaktighet och inflytande, samt deras arbetssätt för att barn ska få inflytande i 
verksamheten. Det har även varit värdefullt att få observera pedagogerna med ögon 
på mötet med barnen.  

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studie var att ge exempel på hur pedagogers förhållningssätt till barns 
inflytande kunde gestaltas i förskoleverksamheten. Att lyssna in barn och att utgå 
ifrån dem är något utbildning belyser vilket väckte vårt intresse kring inflytande. Vi 
utgick ifrån fyra forskningsfrågor; vad anser pedagogerna är ett bra bemötande? Vad 
framkommer i pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen? På vilket sätt 
anser pedagogerna att deras bemötande av barnen skapar förutsättningar för deras 
inflytande? Samt hur ser pedagogerna på barns inflytande och delaktighet?  

Resultatet visar att pedagogernas förhållningssätt är av vikt när det kommer till 
barnens inflytande där vi fann att deras förmåga att närma sig barns perspektiv samt 
ge utrymme till och ta tillvara på barnens initiativ var avgörande. Pedagogerna 
betonade i intervjuerna att lyssna in barnen, att vara en god förebild/ha en god 
värdegrund och arbeta utifrån demokratiuppdraget, var centrala delar för barns 
inflytande i verksamheten, vilket vi även kunde se i observationerna. Alla tre 
pedagoger beskrev begreppen som två skilda med olika innebörder men ansåg 
samtidigt att de går hand i hand. Däremot skiljde det sig åt när det kom till relationen 
mellan de två begreppen, vilket framgår under analysen.  
 
Att barn får inflytande och att deras röster blir hörda blir viktigt redan i förskolan 
kopplat till det demokratiuppdrag verksamheten bygger på. Läroplanen för förskolan 
säger tydligt att verksamheten ska bygga på demokratins grunder och att den ska 
förankra och grundlägga de värden som samhället vilar på (Skolverket, 2016a). Det 
demokratiska samhälle vi lever i grundar sig på de mänskliga rättigheterna och 
utifrån det vill vi också skapa medborgare. Inflytandet blir viktigt då det är en del av 
de mänskliga rättigheterna och samhällets värdegrund. På det sättet kan barnen bli 
medvetna om att de genom hela livet har rätt att göra sina röster hörda och på så sätt 
kunna påverka samhället. Därför måste även denna demokratiska miljö skapas i 
förskolan så att barnen får chansen att få kunskap och medvetenhet kring sina och 
andras rättigheter som individer i samhället.  
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Läroplanen bygger även på ett sociokulturellt perspektiv och Vygoskijs teori om 
lärande där samspel och kommunikation är centrala delar. Utifrån det blir 
pedagogernas syn på det kompetenta barnet viktigt då det innebär att se barn som 
sociala aktörer, med vilja att lära samt individer med egna röster (Sheridan, 2007). I 
resultatet fann vi att pedagogernas förhållningssätt värdesatte barnens uttryck och 
idéer. Pedagogerna betonade även i intervjuerna att barns rätt att uttrycka sig är 
kopplat till att barnen ska få vara sig själva. Samtidigt framkom det i resultatet att 
barns initiativ och inflytande gavs olika utrymme, vilket vi fann kunde vara kopplat 
till pedagogernas syn på barn.  
 
I aktiviteterna där barns initiativ togs tillvara såg vi att pedagogernas förhållningsätt 
och syn på barn skapade möjligheter till inflytande. Emilson och Folkesson (2006) 
betonar utifrån sin studie att pedagogers förhållningsätt och deras kompetens att 
närma sig barns perspektiv blir avgörande för barns inflytande, något vi kan se 
utifrån vårt resultat också. För att skapa möjligheter till barns inflytande och närma 
sig barns perspektiv krävs en pedagog som lyssnar in och ger respons på barns 
initiativ (Emilson & Folkesson, 2006), vilket även vi såg vara avgörande i vår studie. 
 
Ytterligare en del av förskolans demokratiuppdrag är att lägga grunden till och 
utveckla barns förmåga till ansvarskänsla för att grundlägga solidaritet tidigt och 
förbereda dem inför att delta i samhället (Skolverket, 2016a). Därför blir det viktigt 
att barn får ta del av och vara med och påverka i beslutsfattande processer (som Shier 
(2001) tar upp under de fem nivåerna av inflytande), så de får möjlighet till och 
erfarenhet av att ta ansvar. Barnen behöver få möjligheter till inflytande och 
delaktighet för att de ska ha något att ta ansvar över.  

Shiers (2001) nivåer av inflytande ser vi kan vara ett bra verktyg för reflektion och 
utvärdering kring hur långt verksamheten och arbetslaget har kommit i arbetet med 
barns inflytande, samt hur arbetssättet kan utvecklas vidare.  

9.3 Fortsatt forskning 

När det gäller pedagogers förhållningssätt ser vi att det finns många områden att 
undersöka vidare. Det vore intressant att utföra en liknande studie men med större 
omfattning för att få ett bredare perspektiv och kunna dra en mer generell slutsats. 
Ett alternativ kan vara att endast fokusera på en datainsamlingsmetod och genomföra 
undersökningen på flera förskolor för att kunna jämföra. Att istället fokusera endast 
på intervjuer med flera pedagoger hade också varit givande för att kunna gå djupare 
in på begreppens betydelse och hur pedagogernas förhållningssätt påverkar i ett 
större perspektiv.  
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9.4 Slutsats/sammanfattning 

Undersökningen har gett oss en bredare syn och en större förståelse kring begreppen 
delaktighet och inflytande samt hur vi genom vårt förhållningssätt kan påverka och 
skapa förutsättningar för barns inflytande i verksamheten. Vi upplever att vi har 
besvarat våra forskningsfrågor och syftet utifrån den empiri vi samlat in.  

I undersökningen framkommer vikten av att arbeta medvetet utifrån demokratins 
grunder och att vi vuxna är förebilder. Vår syn på barn, vår inställning och förmåga 
att ta barns perspektiv blir avgörande för att barn ska kunna få inflytande i 
verksamheten.  
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Bilaga 1 

Information om examensarbete kring pedagogers 
förhållningssätt i relation till barns inflytande  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är två studenter som 

läser vår sista termin till förskollärare på Mälardalens högskola. Vi arbetar nu med 

vårt examensarbete där vi vill undersöka hur pedagogers förhållningssätt påverkar 

samt skapar förutsättningar för barns inflytande i förskolan. Utifrån det vill vi göra 

observationer i verksamhetens vardag där vi vill titta närmare på möten mellan 

pedagoger och barn. Därefter vill vi intervjua tre verksamma pedagoger i 

verksamheten för att få en djupare förståelse kring ämnet och pedagogernas 

förhållningssätt.  

Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Ditt deltagande i undersökningen är 

helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen är 

anonym och vi kommer att använda oss av fingerade namn. Undersökningens 

resultat kommer endast användas i denna studies syfte. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen Diva.  

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er till oss eller vår 

handledare.  

 

Emelie Hellberg 

Ehg13005@student.mdh.se    

076-1769736 

 

 

 

 
 
 

Handledare: 

Gunilla Granath 

gunilla.granath@mdh.se  

Lina Persson 

Lpn13005@student.mdh.se 

 076-0383806 
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Information till föräldrar om examensarbete   
 
Ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är två studenter 
som läser vår sista termin till förskollärare på Mälardalens högskola. Vi arbetar nu 
med vårt examensarbete där vi vill undersöka hur pedagogers 
förhållningssätt gestaltas samt skapar förutsättningar för barns inflytande i 
förskolan. Utifrån det vill vi göra observationer i verksamhetens vardag där vi vill 
titta närmare på möten mellan pedagoger och barn.   
 
Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Ditt barns deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt barns deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig eller ditt barn. Om så önskas så meddela oss eller annan 
personal snarast så vi kan ta hänsyn till detta. Undersökningen är anonym och vi 
kommer att använda oss av fingerade namn (påhittade). Undersökningens resultat 
kommer endast användas i denna studies syfte. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva.   
 
Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er till oss eller vår 
handledare. Observationerna kommer genomföras i början på v.47.   
  
 

Emelie Hellberg                                                                Lina Persson 

Ehg13005@student.mdh.se                                           Lpn13005@student.mdh.se 

076-1769736                                                                      076-0383806 

  

 
 
Handledare: 

Gunilla Granath 

gunilla.granath@mdh.se 
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Intervjufrågor 

• Vad innebär dessa begrepp för dig?   

- Inflytande  

- Delaktighet  

- Förhållningssätt  

• Vad anser du är viktigt/avgörande för att barnen ska få möjlighet till inflytande?  

 

• Hur arbetar du/ni för att barnen ska få inflytande i verksamheten?  

 

• Vad anser du är viktigt i mötet med barnen?  

 

• Hur ser du att ditt förhållningssätt till barnen skapar möjligheter till inflytande?  

 

• Vad anser du är ett bra förhållningssätt?  

 

 

 

 
 

 

 

 


