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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Anna Rantala för tips och idéer kring vårt examensarbete, vi vill 

också tacka våra sex förskollärare som vi fick lov att intervjua samt våra nära och kära för 

tålamod och kärlek under tiden som vi har skrivit examensarbetet. 

 

Vi hoppas att vår studie kan ge er mer kunskap kring området barns inflytande inom 

förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om arbetet med barns inflytande. Vi 

undersöker förskollärares beskrivning och arbetssätt med barns inflytande och de möjligheter 

och hinder förskollärare ser när det kommer till barns inflytande. Detta examensarbete utgår 

ifrån en intervjustudie där vi har jämfört vad de olika informanterna har sagt och vad litteratur 

uttrycker om det givna området. Materialet som ligger till grund för detta examensarbete är 

intervjuer med sex förskollärare och materialet har bearbetats med en innehållsanalys utifrån 

våra forskningsfrågor. Studien resulterade i att några av de intervjuade förskollärarna beskrev 

gruppens intresse som en del av inflytande. Att inflytande inte bara innebär att ha ensam 

bestämmanderätt. Ett ytterligare viktigt resultat för att skapa inflytelserika barn är att 

pedagoger behöver vara lyhörda, flexibla och våga befinna sig i ovisshetens rum tillsammans 

med barnen. En slutsats vi har dragit är att förskollärare anser att inflytande har stor betydelse 

för barns lärande 

 

 

Nyckelord: Barns inflytande, förskollärare, pedagoger, påverka 
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1. Inledning 

Barns inflytande och delaktighet är två begrepp inom både förskollärarutbildningen och 

tidigare arbete på förskola som väckt vårt intresse och nyfikenhet. Sen dag ett på utbildningen 

har vi velat studera vidare om dessa områden inom förskolan. Vi vill som blivande 

förskollärare göra barns röster och handlingar centrala och synliggöra att det är viktiga 

ståndpunkter inom förskolan. Att barns röster och handlingar är betydelsefulla, är något som 

vi anser ska bli grunden till hela vårt kommande arbetssätt som blivande förskollärare. 

Däremot har vi under utbildningens gång inte fått möjlighet att problematisera, diskutera och 

reflektera kring dessa begrepp i den mån vi hade önskat. Därför har vi valt att fördjupa vår 

kunskap kring arbetet med ett av områdena, barns inflytande. 

I förskolans läroplan framställs många olika mål som förskollärarna ska tolka och som sedan 

ska omsättas i praktiken. När förskollärarna ska omsätta dessa mål blir den didaktiska frågan 

hur central. Denna fråga tycker vi inte beskrivs lika tydligt i förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) i jämförelse med vad förskolan förväntas göra. Detta gäller många områden inte minst 

när det kommer till förskolans arbete med barns inflytande. Under utbildningens gång har vi 

alltid försökt synliggöra frågan om barns tankar kring hur barnen vill att deras förskola ska se 

ut. För visst är det barnens förskola och inte de vuxnas? Den frågan har vi ställt oss många 

gånger under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har förundrats över varför barnen 

anpassar sig så pass mycket efter de vuxna och varför det finns regler och riktlinjer om vad 

barnen inte får göra istället för vad de får och vill göra. Just barns inflytande och delaktighet 

är områden inom förskolan som vi båda brinner för. Begreppet inflytande upplever vi som 

något stort, obestämt och svårtolkat i många olika sammanhang och vi har erfarit att många 

förskollärare verkar tycka att det är svårt att veta hur de ska omsätta uppdraget med att ge 

barnen inflytande i förskolans verksamhet. I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att: 

Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll. Samt att arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar 

förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan (Skolverket, 2016 s.12). 

I ovanstående två citat uppfattar vi det som att det är allas uppdrag inom förskolan att arbeta 

för att varje barn som går i förskolan får möjligheter till att ha inflytande, både över 

verksamhetens innehåll och arbetssätt, men också i den dagliga verksamheten på förskolan. 

Att det är pedagogers uppdrag att arbeta systematiskt och kontinuerligt med barns inflytande i 

förskolan råder det för oss inga tvivel om, det anser vi är en förutsättning för att vi ska kunna 

nå fram till lärande och utveckling för barn i förskolan. Däremot tror vi att inflytande är ett 

område inom förskolan som behövs utvecklas för att tillgodose att verkligen alla barn får det 

inflytande de har rätt till att ha. Detta belyser även Dolk (2013), hon lyfter barns rättigheter 

och poängterar att barns delaktighet och inflytande är områden inom förskolan som behövs 

utvecklas. Det hon menar är att det är områden som pedagoger behöver lägga mer fokus på 

när det kommer till den pedagogiska utvecklingen. Detta arbete menar Dolk (2013) handlar 

om att pedagoger behöver utveckla ett arbetssätt där barn får vara med och påverka förskolans 

vardag. För oss är alla barn lika värda att ha inflytande, detta är också en grundtanke i 

barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009), där framhålls det att barn har fullt och lika 

människovärde. Frågan vi ställs inför är hur förskollärare kan möjliggöra ett arbetssätt där 

barnen får rätten till att påverka förskolans vardag. Denna frågeställning vill vi utröna med 

hjälp av följande syfte och frågeställningar. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om förskollärares arbete med barns 

inflytande i förskolans verksamhet. För att uppnå syftet ställs följande tre frågor: 

1. Hur beskriver förskollärare begreppet barns inflytande? 

2. Hur beskriver förskollärare sitt arbete med barns inflytande i förskolan?  

3. Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare till att barn ska kunna få ett reellt 

inflytande i förskolan? 

2.1 Definition av centrala begrepp                                                                                          
Vi har i denna del valt att definiera viktiga begrepp som är återkommande i studien. 

2.1.1 Inflytande och delaktighet                                                                                            
Eftersom vi skriver om inflytande vill vi skilja på begreppen inflytande och delaktighet i den 

här studien, även om vi anser att begreppen är varandras förutsättningar. Öhman (2008) 

hänvisar till pedagogen och forskaren Elisabeth Arnér (2008, refererad i Öhman, s. 87) som 

framhäver och menar att delaktighet och inflytande ofta används som ett begreppspar men att 

det kan vara betydelsefullt att skilja på dessa. Inflytande framhävs av Arnér (2008, refererad i 

Öhman, s. 87) som ett begrepp som handlar om att barnen ges möjlighet att påverka sin egen 

vardag genom att göra egna val och ta egna initiativ. Johannesen och Sandvik (2009) menar 

att delaktighet handlar om att barn på något sätt deltar. Att vara delaktig handlar om en 

gemenskap och att vara medbestämmande (Johannesen & Sandvik, 2009). Det är precis vad vi 

tycker att begreppen handlar om, inflytande beskriver om hur barn ska kunna påverka och 

delaktighet beskriver att barn ska kunna medverka.  

2.1.2 Förskollärare och pedagoger                                                                                                  
I vårt examensarbete använder vi oss utav titeln förskollärare och detta syftar till vuxna som 

har en förskollärarlegitimation. I studien används också ordet pedagog flitigt och då menar vi 

alla som arbetar inom förskolan. Vi har däremot valt att använda titeln förskollärare i syftet, 

frågeställningarna samt i resultatdelen eftersom vi anser att det är relevant med hänsyn till att 

det är förskollärare vi har intervjuat. 
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3. Litteraturgenomgång 

Ungefär hälften av den litteratur som vi har använt oss utav har vi samlat in under 

utbildningens gång i och med att vi tidigt redan visste vad vi ville skriva om. Något som har 

varit centralt i dessa böcker är demokrati, barns perspektiv, pedagogers barnsyn samt 

förhållningssätt. Den andra hälften av litteraturen har vi samlat in med hjälp av sökord som 

till exempel, barns inflytande sett utifrån ett historiskt perspektiv. Genom att söka via Umeå 

universitets bibliotek har vi funnit olika vetenskapliga artiklar som behandlar barns 

inflytande. 

Litteraturgenomgången börjar med en historisk tillbakablick på förändringen för barns plats i 

samhället. Därefter beskrivs hur förskolans styrdokument samt barnkonventionen framställer 

uppdraget angående barns inflytande. Efter detta beskrivs förskolans arbete med inflytande 

och demokrati. Vi avslutar sedan avsnittet med möjligheter och hinder för barns inflytande i 

förskolans verksamhet. 

3.1 Historiskt perspektiv                                                                                                           
Den första krubban öppnade år 1854 i Stockholm. ”Barnkrubban hörde hemma i en 

filantropisk tradition och som sådan var den starkt knuten till fattigvårdsproblematiken” 

(Holmlund, 1996, s. 46). De som arbetade inom barnkrubban bestod endast utav kvinnor och 

då främst outbildade, deras arbete handlade om tillsyn, vård och fostran (Holmlund, 1996). 

Barnkrubban var till för alla de barn vars familjer var fattiga. Genom att barnen fick vård och 

tillsyn av andra kunde föräldrarna arbeta mer, främst mödrarna. Grunden till detta var för att 

de fattiga familjerna och dess olämpliga vuxenmiljö ansågs av de högre klasserna påverka 

barns uppfostran, vilket i slutändan skulle resultera i att nästa generation skulle bli lata, slöa 

och tanklösa människor (Holmlund, 1996).  

Under 1900-talet blev istället barnträdgården central för de yngre barnen. Barnträdgården 

startade 1896 efter den tyska modellen ”Kindergarten”. Barnens vardag bestod av lekar som 

var organiserade av ”pedagogerna”, olika sorts pyssel samt olika typer av slöjd. De som 

arbetade inom Barnträdgårdarna var oftast utbildade lärarinnor (Holmlund, 1996). 

Barnträdgårdarna kan jämföras med förskolans verksamhet, att leken var och är fortfarande 

viktig för förskolans verksamhet. Karaktärsdrag för både barnträdgårdarna och förskolans är 

leken, utveckling samt kunskapsträning (Riddersporre & Persson, 2010). Martin Korpi (2006) 

beskriver hur barnträdgårdarna sågs som ett komplement till den fostran som hemmet 

ansvarade för. Verksamheten var därför endast öppen tre till fyra timmar om dagen. 

Verksamheten bedrevs oftast av privatpersoner och barnen som kom till barnträdgårdarna kom 

från rika familjer. Kapital för verksamheten försågs från de rika familjerna och på detta sätt 

blev de fattiga barnen exkluderade och fortsatte att driva runt på gator och torg (Martin Korpi, 

2006). Verksamheten var inget som kontrollerades av statliga myndigheter utan ansvaret låg 

istället på de som var verksamma i verksamheten samt de som försörjde den med ekonomiska 

medel (Folke-Fichtelius, 2008). 

Barnträdgårdarna hade sitt ursprung från Tyskland och pedagogiken som var central inom den 

var efter Friedrich Fröbel. Fröbel såg barn som växter som skulle omvårdas och växa i en 

assimilerad miljö (Martin Korpi, 2006). Även om Fröbel sågs som en grundare var det endast 

kvinnor som arbetade i barnträdgårdarna. Det fanns en önskan om att tillföra något till 

samhället genom att barnen fick en väl stimulerad barndom (Martin Korpi, 2006). Från 1930-

talet till 1960-talet var storbarnkammaren central i Sverige. Alva Myrdal myntade begreppet 



4 

 

och hon ville ta bort fattighetsstämpeln som fanns inom barnomsorgen på denna tid. 

Verksamheten skulle istället stå för hög kvalité och de som arbetade skulle vara väl skolade. 

Dessutom skulle verksamheten vara anpassad för alla barn oavsett vilken samhällsklass de 

kom ifrån, den skulle även vara utan avgifter (Martin Korpi, 2006). 

 

Ekström (2007) beskriver att under 1980-talet skedde en expansion på hur mycket plats det 

fanns på daghemmen. Detta ledde till att deltidsförskolor minskade drastiskt och ersattes med 

förskolans verksamhet. Arbetsuppgifterna då var att ge barnen den omsorg de behövde och 

täcka upp dagen med ett pedagogiskt innehåll under tiden som föräldrarna arbetade. År 1985 

skedde en förändring som regeringen myntade att förskolan skulle vara för alla barn. 

Innehållet som handlade om det pedagogiska skulle göras än mer tydligt. Några år senare 

arbetade Socialstyrelsen fram pedagogiska program som gällde för förskolan. Dessa program 

transformerades sedan till förskolans läroplan, alltså Lpfö98 (Ekström 2007). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) finns det uppsatta mål som förskollärarna och 

arbetslaget ska sträva efter att barnen ska uppnå. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) 

beskriver att år 2010 reviderades läroplanen och förskolan blev en egen skolform. Intentionen 

var att göra förskolan än mer pedagogisk. Idén bakom detta är kunskapen om de yngsta 

barnens inlärningsprocesser samt deras kompetens. En annan viktig faktor är betydelsen att 

barn ska få en omfattande utbildning detta sker om barn får en bra start i livet. Det finns också 

en politisk ambition att ge barn i Sverige en verksamhet som har hög standard när det gäller 

förutsättningar för lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013). 

3.2 Förskolans uppdrag att arbeta med inflytande                                                                                
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) formuleras uppdraget om barns rätt till inflytande. 

Där står det till exempel att varje enskilt barn har rätt till att uttrycka sina tankar och att få 

dem respekterade. I läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycks några väsentliga faktorer inom 

förskolans dagliga verksamhet. Till exempel att den ska vara utformad i en demokratisk anda 

och genom detta lägga grund för ett stigande ansvarstagande samt intresse hos barn för att de i 

slutändan ska delta aktivt i samhället. ”Demokrati handlar om människors lika värde, deras 

rättigheter, rätt till deras åsikt, tryckfrihet och yttrandefrihet och möjligheten att få vara med 

och påverka. Med rättigheter hänvisas det till grundlagen” 1. Som beskrivs i förskolans 

läroplan ska verksamheten vara genomsyrad av barns tankar, barns olika intresseområden, 

barns olika meriter samt tillgodose barnens önskningar. För att skapa mångfald i förskolans 

verksamhet ska den genomströmmas av den enskilda individens funderingar samt visioner. 

Ytterligare ett mål som står i förskolans läroplan är förskolans ansvar att varje enskild individ 

ska utveckla sin potential att lyssna på andra, återspegla, formulera sig i ord och ge uttryck för 

dessa samt eftersträva förståelse för andras upplevelsevärld (Skolverket, 2016). 

I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs också att förskolans verksamhet ska tillföra att varje 

enskild individ kan förbättra sin egna uppfattning för det egna jaget samt få förståelse för sin 

omvärld. En upptäckarlust ska stå som grund för förskolans verksamhet. Verksamheten ska 

också vara analytisk och väcka lusten att lära. Förskolans verksamhet ska ha som 

utgångspunkt barns meriter, fascination, önskningar och tankar. Arbetslaget i förskolans 

verksamhet ansvarar för att ta vara på barnens nyfikenhet och lusten att lära samtidigt ska 

                                                      

1 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/ 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/
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arbetslaget ansvara för att varje enskild individ stärker sin tro till sin egen potential 

(Skolverket, 2016). 

FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) är ännu inte lag i Sverige men detta kan 

komma att förändras inom snar framtid 2. Trots att barnkonventionen inte är svensk lag ska 

alla verksamheter eftersträva att följa det som står i barnkonventionen. När det gäller barns 

inflytande står det att varje enskild individ, i detta fall barnet, har rätt till att uttrycka sin 

uppfattning samt bli lyssnad till i alla frågeställningar som rör den enskilda individen. Enligt 

barnkonventionen ska barns rättigheter uppmärksammas i relation till individens mogenhet 

samt individens levnadsår (UNICEF Sverige, 2009). Vidare står det i barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009) att varje enskilt barn har rätt till att göra sin röst hörd samt bli 

lyssnad till. Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet vilket handlar om varje barns rätt att fundera, 

anse samt ge uttryck för sina åsikter. Som beskrivits har således förskolan ett tydligt uppdrag 

att arbeta med barns inflytande vilket också är förankrat i FN:s barnkonvention. 

3.3 Förskolans arbete med inflytande                                                                                                    
Debatten som Johannesen och Sandvik (2009) lyfter fram, handlade om barns rättigheter till 

ett aktivt deltagande samt inflytande (Johannesen och Sandvik, 2009). Inom debatten 

problematiserades pedagogers osäkerhet kring vem som egentligen har makten inom 

förskolans verksamhet, barnen eller de vuxna? Dessutom diskuterades det kring om att 

pedagoger kan tappa bort sig själva när det kommer till denna osäkerhet. Johannesen och 

Sandvik (2009) menar inom debatten, att aktivt deltagande är förknippat med aktivt 

medborgarskap, där man ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt och bli respekterad för sin åsikt. 

Johannesen och Sandvik (2009) menar därför att samtliga barn har rätt till inflytande inom 

vissa delar i samhället och i förskolans verksamhet.  

I förskolans verksamhet handlar det, enligt Johannesen och Sandvik (2009) om att släppa in 

barnen i deras egna verksamhet. Med detta medföljer att pedagoger måste släppa barnen fria. 

Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att alla som arbetar inom förskolans verksamhet 

bör se barnen som subjekt, alltså någon som formulerar sina tankar i ord, uttrycker sig med 

kroppen och i leken. Men också att det är okej att vara tyst utan någon specifik anledning, att 

befinna sig i tystnadens rum. I förskolans verksamhet måste pedagoger värna om en 

samhörighet där alla har möjlighet att uttrycka sig, bli lyssnade till samt att ingen blir 

åsidosatt. De menar att förskolans verksamhet ska vara utformad efter barnens behov samt 

önskningar vilket medför att pedagoger måste ha förståelse för detta (Johannesen & Sandvik, 

2009). 

Varje enskilt barn bör betraktas som ett aktivt subjekt istället för ett objekt som bara ska 

bedömas eller utvecklas, detta är några beståndsdelar som Johannesen och Sandvik (2009) 

framhäver kring barns inflytande. Johannesen och Sandvik (2009) beskriver hur förskolan är 

början av skoltiden, däremot är det inte en fråga inom förskolan att producera en människa 

utan en fråga om att behandla alla med respekt och hänsyn. Möter man en individ som man 

betraktar som ett subjekt betyder det att man måste ta hänsyn till personens rättigheter och 

upplevelser. Det är då viktigt att vara lyhörd för individens egna erfarenheter. Det är bara 

individen själv som besitter erfarenheterna som också kan sätta ord på hur känslorna upplevs. 

Barn har många tankar och kan tillföra mycket vilket gör det viktigt att se de som aktiva 

                                                      

2 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/


6 

 

aktörer. Att våga utvecklas som pedagog tillsammans med barnen är något som måste vara 

prioriterat. Johannesen och Sandvik (2009) betonar vikten av att pedagoger bör se barn som 

aktiva aktörer och ha mod till att fungera tillsammans med barnen i ovisshetens rum.  

Riddersporre och Persson (2010) beskriver att de små valen barn får göra i förskolans 

verksamhet övar barnen till att senare i livet kunna göra större val. Med ett ökande 

medbestämmande för barnen i verksamheten följer också ett större ansvar och i och med detta 

så kan det uppkomma tveksamheter runt pedagogers roll när det gäller att bestämma 

(Riddersporre & Persson, 2010).  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) beskriver att många förskolor väljer att arbeta med 

Reggio Emilia eller inslag av detta i sin verksamhet. Filosofin eller rättare sagt den pedagogik 

som man arbetar med på en sådan förskola är ”lyssnandets pedagogik”. Att lyssna är en viktig 

del i all pedagogik däremot är lyssnandet inte tillräcklig nog för att skapa en hög kvalitet i 

verksamheten. För att skapa hög kvalitet inom förskolans verksamhet krävs det även att 

pedagoger är aktiva medskapare tillsammans med barnen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2013). Dessutom menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att pedagogers 

förhållningssätt gentemot barn är en viktig del för att nå fram till att barn får inflytande inom 

förskolan. Barns rätt till att kunna påverka samt medverka är en viktig komponent till att barn 

ska kunna uttrycka sig och beskriva samt förklara sina egna idéer. 

Bilden av förskollärares kompetens har ökat enligt Tallberg Broman och Holmberg (2007). De 

anger att kraven handlar om ett högre ansvar när det gäller bedömning och 

utvärderingsbearbetning, ökat inflytande samt delaktighet för de yngsta barnen och 

vårdnadshavare. Detta medför att det ställer högre krav på lärarutbildningen i sig och på 

förskollärares möjlighet till kompetensutveckling. Tallberg Broman och Holmberg (2007) 

hänvisar till sin egen studie ”Läraryrke i förändring, Lärare i förskola och grundskola om 

inflytande, jämställdhet och mångfald (2007)” och förklarar att lärare i allmänhet uppskattar 

sin egen kompetens som låg när det gäller barns inflytande. Detta menar Tallberg Broman och 

Holmberg (2007) är ett problem då det är inom detta område som kraven har blivit allt högre. 

3.4 Möjligheter och hinder för barns inflytande i förskolans verksamhet                                
Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att pedagoger allmänhet kan mer eller mindre 

kontrollera barnens vardag med uppsatta rutiner. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

poängterar att vuxna med hjälp av vardagsrutiner kan styra barnens vardag. Rutinerna kan 

finnas i syfte att skapa trygghet och för att grundverksamheten på förskolan ska fungera, men 

de kan också göra att barn i verksamheten inte får samma möjligheter att forma sin egen 

uppfattning. Johannesen och Sandvik (2009) menar ändå att även om verksamheten i 

förskolan präglas av rutiner kan barns möjlighet till inflytande ändå gynnas om förskollärare 

intar ett öppet förhållningssätt. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhävs att en verksamhet ska eftersträva att varje 

enskild individ stärker sin egen potential att formulera sina tankar i ord samt ge uttryck för 

sina uppfattningar och i och med detta ges en möjlighet till att utöva inflytande över sin egen 

vardag (Skolverket 2016). Pedagogens kompetens är avgörande för barnens lärande inom 

förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2013). Johannesen och Sandvik 

(2009) ger ett exempel på när en pedagog ger barnen möjlighet till inflytande genom att föra 

en dialog med barnen och därefter ändra sin ursprungliga tanke.  
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En flicka på vår avdelning kom en dag och frågade om hon och två andra flickor kunde få leka 

inne när vi andra skulle ut. Jag var inte riktigt pigg på det den dagen och försökte mig på ett ”… 

det passar inte så bra idag”. Hon höll emellertid inte med om det och argumenterade för vad som 

skulle till: ”… vi ska städa… om vi bråkar så löser vi det och om vi inte skulle klara det, säger vi 

att nu måste vi lösa det, annars måste vi ut.” Hennes argument var mycket bättre än mina, och 

flickorna fick vara inne den dagen […] (Johannesen & Sandvik, 2009, s.101). 

Johannesen och Sandvik (2009) redogör för barns möjlighet till inflytande och menar att 

mycket handlar om att lyssna på barnen och hjälpa de att framföra vad de har att tillföra till 

diskussionen. Shier (2001) beskriver dock en svårighet som kan uppstå, han menar att om 

barn har ett gott självförtroende där de kan prata väl är det enklare för dessa barn att framföra 

något och dessa barn är också enklare för pedagoger att lyssna på. Om pedagoger har ett 

förhållningssätt där de ger sitt veto om hur saker och ting ska vara innan pedagoger är lyhörd 

för barnen, då blir det allmänt svårt för barn att föra fram sina åsikter. Men om pedagoger är 

lyhörd till barnen menar Johannesen och Sandvik (2009) att de kan bli överraskade och kan 

lära sig mycket av barnen.  

Även de yngsta barnen har rätt till inflytande samt få vara delaktiga, menar Johannesen och 

Sandvik (2009), men dessa är lättast att glömma bort. Alla barn men främst de yngsta styrs 

många gånger av rutiner vilket kan verka som hinder för deras möjlighet till inflytande och 

delaktighet i verksamheten. Johannesen och Sandvik menar att förskollärare måste bli bättre 

på att även se de yngsta barnen som aktiva medmänniskor i förskolans verksamhet. De menar 

att barn ska ses som individer som har något att tillföra och någon som kan något (Johannesen 

och Sandvik, 2009).  

Johannesen och Sandvik (2009) påpekar också att pedagoger har möjlighet att styra barnens 

handlingar. De menar att i förskolans verksamhet handlar det om att bjuda in alla oavsett 

bakgrund till en samhörighet, där alla får komma till tals och där det inte finns något korrekt 

sätt att vara på. Detta är grundläggande för en verksamhet när det gäller påverkan samt 

medverkan. Vidare menar Johannesen och Sandvik (2009) att pedagoger vill många gånger 

reglera barnens uttryck samt handling med att säga åt barnen eller förhindra barn med fysiska 

medel så att dem inte kan störa vid lärandesituationer. Till exempel beskriver de att många 

pedagoger menar att barn måste sitta stilla på sin plats om man ska lära sig något 

som ”fröken” berättar, även om detta är emot deras egen vilja.  

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver att om förskollärare tar barns medverkan samt 

påverkan på allvar så kan barns möjlighet till inflytande öka. Detta kan göras genom att de är 

lyhörda för barnens tankar och åsikter samt genom att ha mod till att utmana sig själv inom 

förskolläraryrket. Om man som förskollärare vågar befinna sig i ovisshetens rum tillsammans 

med barnen kan man lära sig saker både om sig själv, sin verksamhet samt om barnen och om 

deras vardag på förskolan (Johannesen & Sandvik, 2009). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) betonar att förskollärare bör kunna sätta sig in i barns perspektiv vilket kräver ett 

förhållningssätt som medför att förskollärare ger plats åt barnen där de får chans att uppleva 

och komma underfund med deras egna omvärld. En attityd där barnen får vara delaktiga, 

genererar enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) i ett konkret inflytande.  

Det finns en uppfattning hos vuxna att de yngsta barn inte kan uttrycka sina tankar och inte 

kan göra sig förstådda (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) menar att pedagoger kan lyssna på barnen utan att faktiskt vara lyhörda för 

barnens önskningar. Om barn ska ses som aktiva medmänniskor i förskolans verksamhet 
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måste vuxna ta barnens åsikter på allvar. På detta vis fångas barns perspektiv upp och detta 

gör dem delaktiga samt att de kan få ett reellt inflytande i förskolans verksamhet (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Sammanfattningsvis framhålls genom litteraturgenomgången hur barns arena i samhället har 

förändrats över tid. Från att det har varit en plats för vissa barn där det primära har handlat om 

förvaring till en plats där alla barn får vara och det primära är pedagogiken, där alla barn ska 

få möjligheten att läras och utvecklas. Det framgår också att barn har rätt till inflytande i 

förskolan och i samhället överlag. Dessutom understryks att det är pedagogers uppdrag att 

arbeta utefter att barn ska bli inflytelsefulla och kunna påverka i olika sammanhang 

tillsammans med andra människor. Inom detta lyfts också utgångspunkten för barns 

inflytande, som är pedagogers förhållningssätt, barnsyn och att pedagoger vågar befinna sig i 

ovisshetens rum tillsammans med barnen. Att ha ett förhållningssätt som innefattar öppenhet, 

flexibilitet och lyhördhet är ett förhållningssätt som är eftersträvansvärt för att pedagoger ska 

kunna ge barn inflytande inom förskolans verksamhet. Slutligen betonas de hinder för barns 

inflytande, förskollärares brist på kompetens och rutinsituationer är några bidragande faktorer 

till att barns inflytande inte nås inom förskolan. Vi går hädanefter vidare till hur vi har valt att 

lägga upp detta examenarbete och hur vi har kommit fram till resultatet av denna studie. 
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4. Metod 

I den här delen kommer vi presentera de val vi gjort samt hur vi har genomfört vår studie. Vi 

börjar med att beskriva den metod vi har valt följt av vilka vi har valt att intervjua och varför. 

Därefter beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi genomförde vår studie samt hur vi har 

sammanställt vår empiri. Vi beskriver sedan hur vår empiri har bearbetats för att resultatet ska 

kunna presenteras på ett övergripande sätt. Avslutningsvis beskrivs på vilket sätt vi har följt de 

forskningsetiska riktlinjerna under studiens gång och på vilket sätt studien är trovärdig, 

reliabilitet och validitet. Därefter framhåller vi hur vi har delat upp arbetet emellan oss 

författare. Slutligen diskuterar och problematiserar vi vår metod och dess genomförande. 

4.1 Val av metod                                                                                                                                     
Vår metod består i kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex verksamma förskollärare med 

olika erfarenheter kring förskolans arbete. Vi valde intervju som metod för att vi ville närma 

oss informanternas uppfattningar och upplevelser kring barns inflytande. I en intervju 

beskriver Dimenäs (2007) att den som utför studien får en varierad bild om informanternas 

förståelse, tankar och uppfattningar av innehållet som ska studeras. Johansson och Svedner 

(2010) menar att intervjuer kan ge intressanta resultat om lärares syn på barnen, 

undervisningen, planeringen, förhållningssättet och målsättningarna. Intervjun kan ge 

kunskaper som är viktig i den kommande yrkesrollen som förskollärare, vilket vi anser är 

relevant med tanke på att våra forskningsfrågor handlar om hur förskollärare beskriver 

området. Dessutom är det ett tillfälle att öva sig på att använda sig av denna teknik som en 

hjälp inför den kommande yrkesrollen. Kunskaperna som krävs för att hålla i en intervju 

menar Dimenäs (2007) behövs för att kunna möta barnen i förskolan. 

4.2 Urval                                                                                                                                                    
I denna kvalitativa intervjustudie har två principer för urval använts; det ena är ett medvetet 

urval och det andra är ett bekvämlighetsurval. Det primära urvalet är det medvetna då vi valt 

informanter framförallt för att dessa har stor erfarenhet av att arbeta med barns inflytande och 

därmed relevanta för studiens syfte. Dimenäs (2007) menar att informanterna kan med hjälp 

av sina egna erfarenheter göra beskrivningarna av deras svar fylliga och tydliga då de talar om 

något som de varit med om dvs. kunna ge representativa exempel. Men vi har också valt 

erfarna informanter i vår närhet därför kan urvalet också betecknas som ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2014) styrker detta urval genom att framhäva att ett sådant 

urval består av informanterna som är personer som finns tillgängliga för forskarna. Ett sådant 

urval kan resultera i en hög svarsfrekvens samt att resultaten kan bli intressanta (Bryman, 

2014).  

I tabellen (se tabell 1) har vi sammanställt informanterna med namn, erfarenhet och 

utbildning. På grund av förskollärarnas rätt till konfidentialitet har vi valt att byta ut 

informanternas riktiga namn till fingerade namn.  

Tabell 1.  
Informanter Erfarenhet av förskolans arbete Titel 

Maja 10 år Fritidspedagog med 

förskollärarlegitimation  

Lena 10 år Förskollärare med legitimation 

Pia 33 år Förskollärare med legitimation 

Fanny 8 år Förskollärare med legitimation 

Sofia 10 år Förskollärare med legitimation 

Kajsa 25 år Förskollärare med legitimation 
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4.3 Förberedelser och genomförande                                                                                        
Vårt första steg var att sätta ihop frågor till en intervjuguide (se bilaga 1) därefter skrev vi ett 

missivbrev (se bilaga 2). Vi kontaktade informanterna på olika sätt, två av dem ringde vi och 

de andra fyra kontaktade via mejl och sms. Den frågan vi då ställde var om de kunde tänka sig 

vara med i studien. Efter det skickade vi ut missivbrevet via mejl till de informanter som gav 

sitt samtycke till att medverka.  

Vi genomförde alla intervjuer utom en på informanternas förskolor, vilket var platser som 

informanterna själva hade valt. Den intervjun som inte utfördes på informantens arbetsplats 

genomfördes genom samtal över en mobiltelefons högtalarfunktion. Trost (2010) framhäver 

att om intervjuerna sker på en plats som informanterna känner sig trygga främjar det samtalet 

och risken för att informanterna känner sig i underläge minskar. Vi hade avsatt 45 minuter till 

1 timme för varje intervju och majoriteten av intervjuerna höll sig inom tidsramen. Under 

själva samtalet ställde vi de frågor som vi hade förberett i intervjuguiden och gav möjlighet 

för informanten att svara. Vi spelade in samtliga intervjuer med ljudinspelning via en 

inspelnings APP (Röst-inspelning) i våra privata mobiltelefoner. Fördelen med att bara spela 

in rösterna är, enligt Trost (2010), att fokus blir på själva intervjutillfället och författarna kan 

vara närvarande. 

4.4 Databearbetning och analys                                                                                              
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom inspelat material och sedan transkriberade vi 

det material vi hade fått fram. Vi valde att ta med allt ljud som framkom, vilket var rösterna, 

skratt, pauser, harklingar och andra typer av ljud. Därefter kunde vi få fram resultatet för vad 

de sex informanterna ansåg om det vi ville fördjupa vår kunskap inom.  

För att sammanställa och analysera den data som kommit fram från intervjuerna har vi haft 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys som inspiration. Utifrån 

informanternas svar i relation till vår intervjuguide (Se bilaga 1) sorterade vi bort de frågor 

och svar som inte var relevanta till studiens forskningsfrågor. Vi fick då fram intervjufrågor 

som var relevanta till varje forskningsfråga, dessa mynnade sedan ut i rubriker för resultatet. 

För att det ska vara så tydligt som möjligt för läsaren att förstå hur vi har fått fram vårt resultat 

framhåller vi följande tillvägagångsätt. Vi har kategoriserat materialet utifrån informanternas 

svar i förhållande till forskningsfrågor. Det gjorde vi genom att samla varje svar utefter 

forskningsfråga ett, respektive två samt tre. Vilket även Graneheim och Lundman (2004) 

framhäver är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys, en kategori är en grupp som innehåller 

något som är gemensamt. Därefter tog vi fram det som var kärnfullast genom att ta ut med 

hjälp av olika färgpennor vad som var mest relevant till respektive forskningsfråga. I 

analysarbetet har också variationer såsom likheter och skillnader blivit synliga i 

informanternas svar. Detta presenteras också i resultatdelen vilket Graneheim och Lundman 

(2004) framhäver som det centrala för en kvalitativ innehållsanalys; att finna och synliggöra 

det centrala i innehållet. Fortsättningsvis beskrev vi i löpande text hur informanterna 

resonerade kring frågorna som var central för studien. Detta styrktes dessutom genom 

informanternas egna resonemang med hjälp av direktcitat. Tillsammans med datainsamlingen 

från intervjun, litteratur, tidigare forskning, barnkonventionen och läroplanen har vi kunnat 

bearbeta detta och kommit fram till ett resultat som besvarar vårt syfte samt våra 

frågeställningar.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden                                                                                                      
Innan själva intervjutillfället skickade vi ett missivbrev (se bilaga 2) via e-post till varje 

informant. I brevet beskrev vi vilka skyldigheter vi hade och vilka rättigheter informanterna 

hade. Brevet var något vi även tog upp i introduktionen av intervjuerna, då vi påminde om 

brevet och frågade igen om informanternas samtycke. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014) framhäver att informanternas samtycke är det viktigaste principerna inom 

forskningsetik. Dessutom påminde vi om att informanterna kan avbryta sin medverkan även 

om de från början samtyckt till att delta, att det är ett frivilligt deltagande. I brevet tog vi 

också upp om vad vår avsikt till undersökningen var. Dessutom förklarade vi under intervjun 

att informanternas deltagande behandlades anonymt i och med att deras namn är fingerade (se 

tabell 1), anonymisering och avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2017). Vi tydliggjorde också 

för informanterna att data som har samlats in kring rapporten endast ska användas i 

forskningsändamål och att efter att examensarbetet är godkänt kommer allt inspelat material 

att raderas. Slutligen har vi tagit hänsyn till det vetenskapsrådet (2017) tar upp om 

tystnadsplikt, vilket innebär att vi som gör den här studien inte får prata om vad informanterna 

har sagt med någon obehörig eller på olika sätt förmedla uppgifter om sådant.  

4.6 Reliabilitet och validitet                                                                                                            
I en studie är det viktigt att beakta trovärdigheten av studien och det görs genom de två 

variablerna, validitet och reliabilitet. Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar validitet om 

att mäta det som avses att mätas. Tillförlitlighet som är ett annat ord för reliabilitet handlar det 

om att samma studie ska kunna utföras flera gånger om och då med samma resultat (Bryman, 

2014).  

Vi har gjort ett medvetet urval, där informanterna är noga utvalda utifrån relevants till 

studiens syfte som är att fördjupa kunskapen. Genom att informanterna talar utifrån egna 

erfarenheter, styrker det tillförlitligheten, vi kan med detta val av urval dra slutsatser som är 

reliabla (Denscombe 2000). Under intervjutillfällena använde vi oss av en och samma 

intervjuguide (bilaga 1). Vi har dessutom försökt hålla oss konkreta och bibehållet fokus på de 

frågor som vi ställde. Vi har arbetat noggrant med att transkribera det inspelade materialet till 

punkt och pricka utifrån vad informanterna sade under inspelningen. Allt detta anser vi 

styrker reliabiliteten. Dessutom har vi tydligt redovisat hur vi har gått till väga när det 

kommer till urval, val av metod och analys, förberedelser och studiens genomförande. I 

resultatdelen använder vi oss flitigt av direktcitat från informanterna, vilket också styrker 

trovärdigheten på studien. 

Vi anser att vi har mätt det som avses mätas, validiteten, genom att vi har gjort ett gediget 

arbete med alla olika delar som en vetenskaplig rapport ska innehålla, där alla delar noggrant 

har bearbetats. Studien innehåller en inledning med en personlig anknytning till 

problemformuleringen, ett syfte och tre frågeställningar som hela arbetet grundar sig i. En 

koncis litteraturgenomgång följt av en kärnfull och omfattande resultatdel där syftet ställs på 

sin spets. Slutligen har vi analyserat och diskuterat dessa delar och tagit fram variationerna 

och likheterna för att i slutändan komma fram till en slutsats där syfte och frågeställningar 

stärks. Dessutom har vi haft en kontinuerlig kontakt med vår handledare, där arbetet för 

studien har problematiserats, utvecklats och förändras under arbetets gång, för att nå fram till 

ett färdigt arbete. 

4.7 Fördelning av arbetet                                                                                                                         
Vi har fördelat arbetet 50/50 men delat upp det på olika sätt. Vi valde att dela upp intervjuerna 
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mellan oss, just för att vi bor på olika orter men också för att vidga vårt perspektiv då vi tror 

det kan skilja sig från olika kommuner i landet. Daniel intervjuade två förskollärare medan 

Felicia intervjuade fyra förskollärare. Daniel ansvarade för bakgrundsdelen och 

sammanfattningen och Felicia ansvarade för resultat och metodavsnittet. Med ansvar menar vi 

att den personen tog fram materialet/empirin och skrev samman detta. Under arbetets gång 

har vi kontinuerligt stämt av med varandra. Resten av arbetet har vi diskuterat och skrivit 

gemensamt. 

4.8 Metoddiskussion                                                                                                                                                          
Vi märkte under intervjuerna och när vi transkriberade att vissa intervjufrågor upprepades, 

vilket gjorde att informanterna fick upprepa sig. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att 

informanten fick möjlighet att fördjupa sitt svar på frågan. Vi hade även velat göra 

observationer för att få en inblick hur samtliga informanterna arbetade i praktiken. Det vill 

säga en studie där vi undersöker genom att observera förskollärares förhållningssätt och 

agerande med barn i relation till barns rätt till inflytande. Däremot kan vi se en svårighet i det, 

då tiden var begränsad. 

En annan sak som vi upptäckte under våra intervjuer var att vissa av våra intervjufrågor blev 

misstolkade av informanterna. Vi hade behövt omformulera dessa frågor så att det var lättare 

för informanterna att svara på dem och att vi fick ut det svar vi ville ha. Därför hade en test-

intervju innan själva genomförandet av intervjuerna varit mer fördelaktigt (Johansson & 

Svedner, 2010). Vi tyckte också att det var svårt att komma på forskningsfrågor som tydligt 

relaterade till syftet. Det var nämligen många frågor vi ville ställa men som inte alla gånger 

faktiskt var relevanta till studien.  

Utifrån antalet informanter är det omöjligt att generalisera våra resultat. Vårt primära urval 

har varit ett medvetet urval där informanterna förväntas ge beskrivande och representativa 

svar utifrån sin erfarenhet men eftersom vi också har gjort ett bekvämlighetsval där vi känner 

till fyra av sex informanter, kan det ha påverkat informantens svar (Bryman, 2014). Däremot 

vill vi ändå styrka detta val genom att hänvisa till det Bryman (2014) framhäver som det 

positiva med ett bekvämlighetsurval: ”En annan situation där det kan vara acceptabelt att 

använda ett bekvämlighetsurval om man får möjlighet att samla in data från ett urval av 

respondenter, en möjlighet som man inte tycker sig ha råd att missa” (Bryman, 2014, s. 195). 

Detta resonemang är också något som vi kan ha nytta av i och med att vi anser att 

informanternas synpunkter var viktiga för syftet. På det sättet tyckte vi att fördelarna att 

använda bekvämlighetsurval för denna studie var större än nackdelarna.  

Fördelen med att vi skrev de största delarna var för sig det var att vi tjänade mer tid. Vilket 

gjorde att vi kunde lägga större fokus på analys, diskussion, slutsats, struktur och det 

språkliga, som också var vårt mål med uppdelningen. Nackdelen med denna fördelning kan 

vara att vi inte fick samma reflektion och diskussionstid kring eventuella tolkningar av 

intervjuerna och val av litteratur och tidigare forskning. Dessutom tyckte vi en nackdel var att 

den som skrev bakgrundsdelen inte kunde inte i samma utsträckning påverka resultatdelen 

och vice versa. 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss, för att vi bor på olika orter. Trost (2010) 

framhäver en fördel med att det var en som intervjuade. Han menar att risken för att 

informanterna känner sig i underläge minskar i jämförelse om vi hade varit två som 

intervjuade en person (Trost, 2010). Förutom det Trost (2010) tar upp anser vi att denna 
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fördelning också vidgar vårt perspektiv då vi tror det kan skilja sig från olika kommuner i 

landet. Nackdelen med detta sätt är att det bara blev en persons tolkningar och eventuella 

följdfrågor blev olika, på det sättet kan svaren bli olika beroende på vilka följdfrågor som 

ställdes. Dessutom kan ett hinder bli att reflektion och diskussionstiden tillsammans uteblev 

då fler perspektiv på samma intervju inte var möjlig. 

De nackdelar vi kan se när det kommer till den övergripande delen av arbetet menar vi var att 

avståndet påverkade. Eftersom vi bor på olika orter och inte har haft möjlighet att ses 

dagligen, har det blivit missförstånd som vi sedan har fått reda ut när vi träffats. Överlag 

tycker vi båda att denna fördelningen var att föredra då vi hela tiden hade någon att bolla 

tankar och idéer med, båda var lika engagerade och gjorde sitt bästa för att få ett sådant bra 

arbete som möjligt. Tack vare ett gott samarbetsklimat kunde vi stötta varandra i detta, det 

påminde oss om det verkliga livet i förskolan, som handlar om att arbeta tillsammans och 

skapa en vi-känsla. 
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5. Resultat  

I den här delen av studien redovisar vi hur förskollärarna beskriver begreppet barns inflytande 

följt av deras olika arbetssätt med detta. Därefter presenteras hur förskollärarna beskriver 

vilka möjligheterna följt av hinder till att barn ska kunna få ett reellt inflytande i förskolan. 

5.1 Förskollärarnas beskrivning av begreppet barns inflytande                                                   

Alla förskollärare har snarlika beskrivningar av begreppet barns inflytande. Frågan om barns 

inflytande är viktig bedömde samtliga förskollärare som central för dem. Två av 

förskollärarna lyfter upp betydelsen av barns åsikter. Det som är gemensamt för fler än hälften 

av förskollärarnas beskrivning av begreppet inflytande är att barns inflytande är en 

demokratisk rättighet. Det som skiljde två av förskollärarna åt, i jämförelse med de andra, var 

att de ansåg att inflytande inte bara handlar om ensam bestämmanderätt samt att barns 

delaktighet och inflytande går mycket in i varandra. Nedan framhålls förskollärares respektive 

beskrivningar kring begreppet inflytande. 

Fanny framhäver att barns inflytande handlar om att alla barn har rätt att lära sig, rätten att 

kunna påverka och att dessutom få det beskrivet för sig hur barnet kan påverka. Sofia tycker att 

det är människors lika rätt, oavsett om du är barn eller vuxna att ha inflytande. Maja tycker att 

barns inflytande handlar om att barn har rätten att få tänka själva och samtidigt bli hörda. 

  

Från att barnet har rätten till att tänka själv och bli hörd, framhäver Lena att inflytande handlar 

om rätten att vara med och faktiskt tycka till och verbalt säga vad barnet tycker. Kajsa menar 

att barns inflytande också handlar om att barnen framhävs som viktiga där alla barn ska få 

möjlighet att berätta sin åsikt. Dessutom tycker Kajsa att barns inflytande handlar om att se till 

att barns behov och intressen ska tillgodoses för att de på det sättet ska kunna utvecklas som 

människor. Dessutom tycker både Kajsa och Fanny att inflytande är ett annat ord för påverkan 

och menar att alla barn har rätten till att kunna påverka sin egen verksamhet och vardag. Fanny 

beskriver det närmare såhär: 
 

Jag tänker att… oj det var ett vigt begrepp liksom att beskriva. Men jag tänker alltså inflytande 

det handlar ju om att kunna påverka sin, sin vardag, sin omgivning och sin situation. Ett 

demokratiskt tänk. 

 

Att inflytande handlar om något mer än att det bara är det enskilda barnet som får bestämma 

betonar två av förskollärarna. De menar att inflytande inte bara handlar om att individen har 

möjlighet att påverka utan också gruppens intresse, att det finns fler som ska vara med och 

påverka och bestämma. Sofia framhäver det såhär: 

 
[…] Även med tanke på det demokratiska samhället vi lever i, att vi ska lära barnen att de kan 

påverka och hur man kan påverka. Men också att det inte bara är individen som har möjlighet att 

påverka utan också gruppens intresse, att det finns fler som ska vara med och påverka och 

bestämma. 

För två av förskollärarna var det svårt att skilja begreppen inflytande och delaktighet åt. För 

både Pia och Kajsa är inflytande och delaktighet varandras förutsättningar och begrepp som 

går mycket in i varandra. Kajsa beskriver att det samtidigt är viktigt att barnen ges möjlighet 

till att kunna påverka, lika viktigt är det att delta och bidra i en grupp, hon slår ihop begreppen 

genom att säga att det handlar om att kunna uttrycka sig själv i en grupp. Pia beskriver barns 

inflytande och delaktighet på följande sätt: 
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Men jag tror att många tänker det att delaktighet är inflytande, att det är samma sak men jag tänker 

att det inte är så. [..] men samtidigt kan jag göra skillnad där då jag menar att bara för att barn är 

delaktiga behöver de inte ha inflytande. Men sen kanske det är så att delaktighet samt inflytande 

går hand i hand för att man behöver delaktighet för att få inflytande. Det är stora begrepp men jag 

tror inte att det beror på att de är stora begrepp utan mig som mottagare. Det är hos mig det sitter, 

hur jag processar barnets tanke. 

Att barnen ska ha inflytande i förskolan grundar sig i både läroplanens mål och 

barnkonventionens artiklar betonar både Maja och Lena. Lena beskriver det såhär: 

Det är väll det hela läroplanen bygger på… då går man tillbaka till den sociokulturella teorin, det 

är ju den hela vår läroplan är uppbyggd på, det är ju det hela vårt samhälle är uppbyggt på, att man 

ska lära av andra […]. 

 

Inflytande för barn i förskolan är, enligt förskollärarna, att barnen ska ha samma rättigheter 

som de vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål och därför handlar det också om att 

lyssna till barnen.  

5.2 Förskollärares arbete med barns inflytande i förskolan                                       
Förskollärarna beskriver olika arbetssätt med deras arbete med barns inflytande i förskolans 

verksamhet. Det som är gemensamt för samtliga förskollärare är att det är en självklarhet att 

barn ska få kunna vara med och påverka förskolans arbetssätt och innehåll, däremot menar 

några av förskollärarna att det inte är jätteenkelt att uppfylla detta. Dessutom framhävs av 

förskollärarna att grunden till vad hela förskolan är uppbyggd på är barns behov, intressen och 

önskemål. Detta medför dock att arbetet kan ta oväntade vändningar, vilket flera av 

förskollärarna betonar. En faktor kring arbetet med barns inflytande som särar hälften av 

förskollärarna åt, att är de tycker att arbetet med de yngsta barnen skiljer sig när det kommer 

till barns inflytande. Samtliga förskollärare beskriver att barns inflytande skapar något positivt 

för utvecklingsarbetet i förskolans verksamhet. I det följande belyser förskollärarna sina 

respektive beskrivningar kring deras arbetssätt med barns inflytande. 

Något som flera av förskollärarna poängterar, är att utgångspunkten i allt arbete inom 

förskolan och arbetet med barns inflytande är barnen. Detta är något Lena lägger störst vikt 

vid. Hon säger att hon hela tiden utgår från barnens intressen, behov och vad de uttrycker i 

hela hennes arbetssätt som förskollärare. Med hjälp av observationer, planeringar och 

utvärderingar får Lena in barnens inflytande i förskolan. Vidare menar hon att hennes sätt att 

arbeta med barnen handlar om att följa dem, hon beskriver det såhär: 

Det är barnen som väljer åt vilket håll vi går. Man får ju öppna upp sig lite och tänka om och 

visst, det sätter mig på pottkanten för jag har en annan tanke och då måste ju jag försöka tänka 

om. Att lägga in det lärande som jag hade tänkt i det barnen vill göra. 

Vidare menar Lena att förskollärare på detta sätt kan koppla ihop deras planeringar med det 

barnen gör. Hon beskriver det såhär: 

Gå ifrån din planering, säger barnen nånting gå ifrån det du har planerat och snappa upp tråden 

som de säger och gå vidare på den, för den kan du koppla ihop med det du gör. Jag har skrivit 

ner vad min tanke är, men jag får ju hoppa flera saker för det går inte, jag brukar alltid vilja 

skriva mer än vad vi faktiskt kommer att genomföra, ifall det finns tid över och barnen frågar, 

”vad ska vi göra nu då?” för de brukar vara lite så med mig, då gäller det att hänga med. 
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Att omsätta det barnen tycker och tänker i praktiken och lägga in ett lärande i det, är en av 

Lenas utmaningar som förskollärare, men utmaningar framhäver hon är också något som 

driver henne framåt. Sofia betonar också vikten av att utgå från barnen i relation till barns 

utveckling och lärande, ” […] Ska man liksom kunna nå någonstans i lärande och utveckling så 

måste man ju utgå från deras intressen och då måste de ju få ett inflytande”. Även Fanny 

framhäver att det handlar om att utforska och lära tillsammans med barnen och att framförallt 

lära sig av dem. Hon beskriver det närmare såhär: 

Jag antar att man ser ett större engagemang hos barnen så blir det ju mycket roligare som 

pedagog att jobba, att det är inte utifrån mig all kunskap kommer och att jag inte måste sitta inne 

med all kunskap på det sättet, utan vi kan utforska tillsammans och om barnen själva visar 

intresse så blir man som pedagog mer intresserad och så finns det ju naturligtvis mycket man 

som pedagog också kan lära sig som man kanske inte hade en aning om. Om man får utforska 

tillsammans med barnen, det kan ju handla om vad som helst. Det är ju jätteroligt att fråga barn 

om vad de har för tankar om olika saker. 

Kajsa tycker att arbetet med barns inflytande handlar om både det lilla och det stora. Hon 

lyfter fram det kortsiktiga och långsiktiga inflytandet. I det kortsiktiga kan barn påverka här 

och nu, t.ex. genom att välja vilken saga barnet vill att pedagogen ska läsa. I det långsiktiga 

perspektivet kan barn påverka genom samlingarna och planeringarna av aktiviteter som sker 

på förskolan. Kajsa beskriver att hon arbetar med barns inflytande på det sättet att hon och 

hennes kollegor ser till att barns röster kommer fram genom att de skriver ner vad det är 

barnen har som önskemål, om de inte kan lösa det direkt ser de till att tillgodose deras 

önskemål vid ett tillfälle då de resurser som behövs finns tillgänglig.  

Fanny menar att om barn får inflytande över förskollärares arbetssätt vet de aldrig riktigt vad 

som ska hända eller vilken riktning arbetet tar, hon beskriver det såhär:  
 

[…] om barnen har större inflytande på arbetet så, så vet man ju aldrig riktigt vad som ska hända 

eller vilket håll arbetet ska gå mot. Mitt i ett arbete så vet man ju inte riktigt om vad det blir för 

slutprodukt.  

 

Sofia tillägger att barns inflytande påverkar hur pedagoger bygger upp arbetet i förskolan. Hon 

menar att barns inflytande ger en vägvisning när man till exempel väljer ett teamarbete. Det kan 

ta väldigt annorlunda riktningar än vad man själv har tänkt om man vågar utgå från vad barn 

vill och låta dem ha inflytande. Detta tycker Sofia är ett jättespännande arbetssätt, samtidigt 

som det förutsätter att pedagoger är helt öppna och ser till vad barnen vill och uttrycker. Sofia 

framhäver också att hon har olika erfarenheter av arbetssätt med barns inflytande och hon tycker 

det handlar om en finkänslighet. Hon beskriver arbetet med barns inflytande närmare på 

följande sätt: 

 
[…] Jag känner… sen när man liksom själv har jobbat ett antal år och ser hur man vill jobba så är 

det där att det är jätteviktigt att dom får inflytande att de kan välja hur deras dag ska se ut utifrån 

intressen och behov och så, men det är också viktigt att de lär sig att anpassa sig i en grupp, både 

och. Jag har erfarenheter av olika sätt att jobba […]. Det är svårt att säga liksom var… det är det 

där demokratiska också man måste lära sig, att majoriteten kan ta ett beslut, att man inte alltid kan 

få som man själv vill. Jag menar inflytande är ju också att man ska kunna uttrycka vad man vill 

men man måste också anpassa sig efter de här ramarna. Det krävs lite finkänslighet från 

pedagogerna för att… att anpassa det där efter barnens nivå, efter gruppens behov. 

Hälften av förskollärarna lyfter specifikt fram de yngsta barnen, de som inte verbalt kan 

uttrycka sig på samma sätt. För Pia handlar det då om förskollärares bemötande där och då. 
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Hon menar att barnen får inflytande beroende på hur förskollärare möter och hjälper barnen 

fram till deras fråga, undran eller behov. Pia beskriver det vidare så här: 

Sen är det upp till mig hur gott jag känner barnet, hur jag lyssnar och framför allt hur jag hör 

och hur man visuellt uppfattar barnen. Men också hur vuxna gör sig tillgänglig, förstår barnen 

och vad deras intentioner är. 

 

När det kommer till arbetet med de yngsta barnen framhäver Lena vikten av hur förskollärare 

ser på barnen och vad de ser att deras intresse är och då menar hon att observationer är 

jätteviktiga. Kajsa kunde också se att det är en viss skillnad när det kommer till arbetet med 

barns inflytande i relation till vilken ålder barnen är i. Kajsa menar att det inte är säkert att alla 

barn kan uttrycka sig verbalt och då är det viktigt att se till barnets handlingar.  

Samtliga förskollärare anser att barns inflytande kan ge stora möjligheter till förskolan som 

verksamhet. Pia menar att det gör att förskolan utvecklas och att både barn och vuxna får 

mötas i en kommunikation. Därmed höjs pedagogers medvetande, och barnen utvecklar sin 

kommunikativa sida. Lena hoppas att barns inflytande kan ge ringar på vattnet för förskolans 

verksamhet och Fanny tror att detta leder till att barn och vuxna blir mer harmoniska och att 

stök och bråk minskar. 

5.3 Möjligheter för barns inflytande i förskolan                                                                                           
Samtliga förskollärare klargör att möjligheterna till barns inflytande i förskolan handlar om 

pedagogers egna förhållningssätt och synsätt på barn. Detta betonas särskilt av Maja. 

Majoriteten av förskollärarna framför dessutom ”ramarna” inom förskolan som både en 

förutsättning till barns inflytande men också som en begränsning. Det som skiljer 

förskollärarna åt är betydelsen av den fysiska miljön som en möjlighet för att främja barns 

inflytande. Detta är något Kajsa lägger störst vikt vid. En annan faktor som skiljer en av 

förskollärarna åt i jämförelse med de andra, är att rutinsituationer båda kan vara en situation 

där barn kan ha möjlighet att påverka, men samtidigt en situation som inte går att påverka på 

grund av ramfaktorerna. Nedan framhåller förskollärarna sina beskrivningar för vilka 

möjligheter de kan se med barn inflytande. 

Maja menar att barns inflytande handlar om pedagogernas förhållningssätt och att detta 

förhållningssätt är grunden för barns möjligheter till inflytande. Vidare menar Maja att det inte 

handlar om att säga nej utan istället fundera och reflektera över vad det är som gör att de 

skulle säga nej till förslaget. Hon menar att det är viktigt att överlag säga mer ja än nej. De 

flesta av förskollärarna anser att mycket av barns inflytande bottnar i vilket förhållningssätt 

pedagogerna har, i vilket typ av arbetslag som de arbetar i och hur pedagogerna ser på barnen. 

Maja påpekar att om man som arbetslag har följande synsätt på barn, går barns inflytande och 

delaktighet hand i hand i förskolan. Maja beskriver det såhär: 

Om man som arbetslag och personal kan komma dit att man tror på barn, att de kan, att de är 

kompetent, att de sitter på dom bästa lösningarna, för det gör de. Att de får äga stora delar utav 

sin verksamhet, men med trygga pedagoger som ändå har det yttersta ansvaret och har satt upp 

tydliga mål och syften med varför man jobbar så som man gör […]. Har man den synen på barn 

då tror jag att det här med inflytande och den här delaktigheten går lite hand i hand. 

 

Maja framhäver dessutom att barns inflytande inte är ett särskilt arbetsområde inom förskolan, 

det är något som sitter i pedagogen, i deras sätt att se på barn, pedagoger och förskolans 

verksamhet.  

https://www.facebook.com/
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För Kajsa är en möjlighet till att barn ska få inflytande inom förskolan hur pedagoger ser på 

barn, deras kompetens och att de vågar att våga. Hon beskriver det såhär:  

Att våga, det måste vi pedagoger göra, att våga ta in barnen, det blir ju lite gungigt ibland så är 

det ju och det kan ju vara obekvämt om man känner att man inte har hundra koll, men att våga 

vara i det där litegrann också. […] utifrån barnen, resan med barnen det är det som gör... vad de 

önskar, vad de har för behov, fråga vad de har för intressen, vad de är sugen på att göra. Utifrån 

det, det kan ju vara den här veckan och två veckor men sen går det åt ett annat håll och så säger 

de nånting, att man är med på deras resa. Det är inte säkert att barnen känner för att jobba med 

mamma mu och kråkan, fast att vi hade tänkt göra det hela terminen så kanske det blir bara två, 

tre veckor sen blir det tyvärr ingen mer, för nu har barnen visat intresse, nu är det nått annat som 

lockar deras intresse. Så det gäller att vara lite här och nu och även utifrån deras behov, som styr 

vårt arbetssätt. 

Maja tycker att pedagoger behöver ställa sig nyfikna till vad det är barnen är intresserade av 

och fråga vad det är de tänker och tycker. För Pia gäller det att våga tänka utanför ”ramarna” 

och inte vara så fyrkantig som pedagog, utan ge barnen möjligheter till att prova olika saker. 

Pia framhäver det på följande sätt: 

[…] det sitter ju i mig som pedagog hur fyrkantig jag är i mitt tänk, om man kan kliva utanför 

sina ramar och jag tänker såhär: att ju äldre jag blir desto mindre låst blir jag. Och jag kan tänka 

”ah men det spelar inte så stor roll, låt han pröva”. Det är ju också en upplevelse. Att man som 

pedagog inte har så bråttom och att man tar ett kliv tillbaka och låter något ske.  

Kajsa menar att det är pedagogers uppgift att hjälpa barnen på traven så att de får inflytande i 

förskolan. Sofia vill också lyfta betydelsen av att faktiskt se alla barn och deras behov och 

förutsättningar, hon menar att det är pedagogers uppgift att hjälpa de mer tystlåtna barnen, att 

kunna ha inflytande genom att lyfta dessa barn mer och att hitta olika verktyg för att dem ska 

kunna kommunicera. Fanny och Kajsa menar att pedagoger behöver lyssna, vara lyhörda och 

flexibla till barnen för att möjlighet till inflytande ska kunna ges. Flexibla pedagoger lyfter 

även Maja och betonar vikten av att pedagoger behöver vara lyhörda för barnen och att det 

påverkar möjligheten till inflytande, just för att det gör att de vuxna får tänka om. Maja 

beskriver det så här: 

Om det är nått barn som säger "jag vill inte gå ut" det gör ju att frågan växer hos oss, måste 

alla gå ut? På nått sätt påverkar det liksom hur vi ska jobba, behöver alla gå ut? 

Pia tycker att möjligheterna med barns inflytande har att göra med pedagogers sätt att ge barn 

frihet att utöva inflytande, samtidigt menar hon att pedagogers uppdrag också är att begränsa 

och styra på grund av säkerhetsaspekter. Däremot menar Pia att det är viktigt att hon vrider 

och vänder på möjligheterna för att barn ska få inflytande istället för att begränsa sig till vad 

barn inte kan eller får göra eller på grund av tids- och personalbrist.  

Majoriteten av förskollärarna diskuterar ”ramarna” inom förskolan som både en förutsättning 

för barns inflytande men också en begränsning för att barns inflytande ska nås. Sofia menar 

att inflytande kan vara att kunna uttrycka sin vilja men också anpassa sig efter vissa ramar. 

Ramarna är även något som två av förskollärarna också lyfter. Pia menar att det handlar om 

att det är pedagogerna som bestämmer ytterområdet och att det är barnen som bestämmer vad 

som är möjligt inom dessa ramar. Pia menar att det tillhör förskollärares profession att avgöra 

när barnet är på väg att gå utanför ramarna. Samtidigt säger Maja att barn behöver lära sig att 

ta ansvar för sina beslut men att de vuxna inte får glömma bort att det är de som har det 

yttersta ansvaret. Vidare säger Maja att det fortfarande är de vuxna som sätter gränserna till 
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vilket inflytande barnen kan ha. Dessutom behöver de vuxna lära barnen att det är skillnad 

mellan att göra sin röst hörd eller att få sin vilja igenom, och då menar Maja att förskollärare 

måste vara trygga i den professionella yrkesroll som de har för att hålla isär detta. Vidare 

framhäver hon att förskollärare inte bara kan släppa reglerna fritt och ge barnen hur mycket 

inflytande som helst.  Maja menar att så länge det finns vuxna i barnens närhet finns också 

barns inflytande. Hon menar att det som sagt ligger hos pedagogerna att avgöra om inflytande 

ska ges eller inte.  

Ännu en möjlighet för barns inflytande handlar om den fysiska miljön, detta lyfter både Kajsa 

och Maja fram och menar att den har stor betydelse för möjligheten till barns inflytande. 

Kajsa menar att barns inflytande har mycket och göra med miljön och dess tillgänglighet, hon 

menar på att det är barnens som ser till, genom deras önskemål och behov, att miljöerna 

förändras och växer fram. Pedagogerna bygger upp miljöer som är anpassad utefter vad det är 

barnen vill ha. 

Ytterligare en faktor som en förskollärare framhäver som en möjlighet för barns inflytande är 

hur pedagoger ser på vilka möjligheter barnen kan ha, om pedagoger väljer att se 

rutinsituationer som ett hinder för barns inflytande blir det också det, däremot anser Kajsa att 

detta inte alltid behöver vara fallet varje gång. Något som Kajsa kan se som både en möjlighet 

och ett hinder inom barns inflytande är rutinsituationer. Kajsa tycker att rutinsituationerna kan 

vara svåra för barn att påverka. Samtidigt menar hon att barn faktiskt kan, i en viss 

utsträckning, påverka genom att de t.ex. kan välja mellan att vara ute eller inne eller vilket 

bord de vill sitta vid, vid måltidssituationerna, men då bara vissa dagar i veckan. Kajsa 

framhäver samtidigt att det ibland kan vara svårt för barnen att veta vad det är de kan vara 

med och ha inflytande i. Kajsa tycker att barns inflytande inte behöver vara en sån svår sak, 

hon menar på att det visst går att ha inflytande över en rutinsituation som påklädning, hon 

beskriver det såhär: 
 

Det är inte hela världen om barnet har dubbla mössor för att barnet vill ha det, tillåta barnen. 

Ibland undrar jag om det handlar om att det är de vuxna som vill ha makt, varför man inte kan 

låta barnen påverka sådana basala saker. 

5.4 Hinder för barns inflytande i förskolan                                                                                           
Samtliga förskollärare kunde se något typ av hinder till varför barn inte kan få inflytande fullt 

ut. Däremot skiljde det sig när det kommer till vilken relation varje förskollärare hade till just 

de hinder som kan uppstå när det kommer till barns inflytande. Två av förskollärarna 

beskriver sin frustation över att barn inte har det inflytande de har rätt till inom förskolans 

verksamhet. Det de flesta förskollärare hade gemensamt är att rutinsituationer och ramfaktorer 

begränsar barns inflytande. Två hinder som två av förskollärarna framhäver är stress och tid. 

Dessutom är alla förskollärare överens om att pedagogers förhållningssätt och barnsyn kan 

påverka barns inflytande och beroende på vilket förhållningssätt och synsätt de har, kan det 

bli ett hinder för barnen att ha inflytande. Två av förskollärarna kunde också se pedagogers 

olika kunskaps- och kravnivå som begränsande för barns inflytande i förskolan. En av 

förskollärarna utmärkte sig särskilt när det kommer till barns hinder och framhäver betydelsen 

av pengar inom förskolan. Nedan beskrivs varje förskollärares olika berättelser kring de 

hinder som berör just deras förskola och arbete inflytande. 

Några av förskollärarna uttryckte en viss frustration då de ansåg att det inte riktigt går att ge 

barnen det inflytande de behöver. Lena tycker att frågan om barns inflytande inte var lika lätt. 

Även om hon poängterar att alla barn ska ha inflytande, menar hon att det inte är så enkelt i 
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praktiken. Fanny kunde också se dilemman i frågan och menade att barns inflytande är de 

svåraste bitarna att få till i förskolan, eftersom det lätt kan glömmas bort att just fråga barnen. 

När det kommer till de hinder som kan begränsa barns inflytande framhäver samtliga 

förskollärare förutom Maja att rutinsituationerna och ramfaktorerna är något som är svårt för 

barn att ha inflytande över. Fanny tycker att många hinder till barns inflytande handlar om 

tiden. Pia berättar att flera av hennes kollegor också har nämnt att tiden är ett hinder för barns 

inflytande. Pia beskriver det närmare på följande sätt: 

 
Frågar jag mina kollegor så hamnar tid högst upp på listan och det kanske är det första man 

tänker på men börjar man vrida och vända på det så tänker jag att det är mig det hänger på. Har 

jag inte tid att göra det stora men gör det lilla då, för det är bra nog just då. 

 

Det framgår att Pia inte håller med om att tiden kan vara ett hinder. Hon tror att ett sådant 

tankesätt begränsar barns möjlighet till inflytande och att pedagoger i dessa fall inte ens 

försöker ge barn möjlighet till inflytande. Hon menar dessutom att detta tankesätt kan 

begränsa henne som förskollärare. Istället tycker hon att pedagoger måste tänka annorlunda, 

de måste tänka att barn alltid ska kunna påverka för då är det genomförbart. 

Pia beskriver att det största hindret för barns inflytande är pedagogerna själva. Det handlar om 

vilket förhållningssätt pedagoger har. Är man en pedagog som inte lyssnar till barnen, inte är 

medveten om sitt agerande och inte ger barnen tiden eller möjligheten till inflytande, uteblir 

barns inflytande. Pia vill helst undvika att hamna i det träsket där hindren handlar om stress, 

ork och tid för att barn ska ha inflytande, i och med att hon anser att det begränsar henne som 

förskollärare. 

 

Lena tror att ett hinder till att barn inte får möjlighet till inflytande i förskolan är för att många 

pedagoger tänker att barnen är för små, att de inte klarar av att göra vissa saker. Dessutom 

tycker Lena att hindren kan handla om att personalen inte är på samma nivå gällande barns 

inflytande och med det menar hon att det handlar om pedagogers tankesätt, utbildning och 

människosyn. Detta är även något Sofia pratar om. Men hon nämnde också flera faktorer som 

spelar in när det kommer till hinder för barns inflytande. Sofia kan också se att det är mycket 

stress hos pedagogerna som gör att barns inflytande påverkas till det negativa. Genom att 

pedagoger stressar mycket och att det är kort om personal på grund av sjukskrivningar har 

pedagogerna svårare att lyssna till barnen menar Sofia. Vidare menar hon att de höga kraven 

och ambitionerna som många pedagoger känner hänger samman med sjukskrivningarna. Hon 

beskriver det närmare på följande sätt: 

 
Jag satt och prata med min chef i början av veckan, just att det är så många som är sjukskrivna 

och mycket de här som är ambitiösa och som har höga mål… Det är lite svårt i förskolan kan jag 

känna, det är väldigt olika nivåer på pedagog och ambitioner. det är ett yrke som man kan ge och 

ge hur mycket som helst, det är så många barn behöver så mycket, det finns aldrig nått stopp 

man kommer ju aldrig det den där gränsen där man känner att nu har jag gjort det jag har kunnat.  

 

En annan svårighet menar hon är att arbetslaget inte har samma mål, vill och tycker olika 

saker och att det kan resultera i slitningar mellan kollegorna. Hon beskriver det på följande 

sätt:  
Det som jag tycker kan vara svårt, det här med arbetslagen om man ni inte har samma mål som 

de pedagogerna man jobbar med, där kan det ju bli slitningar, verkligen. jag menar gentemot 

barnen, jag själv mot barnen, kan ju inte göra annat än att ge mitt allt när jag är på jobbet, i mötet 

med det barnet. Det är nog lättare att känna sig nöjd med. Men om det är en slitning mellan 

kollegor man tycker olika saker och man vill olika mycket, det har jag tyckt varit svårare att 
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släppa och det hör jag på min chef, just förskolan och arbetslaget, det är inte lätt att få ihop 

arbetslag så de drar åt samma håll, man kan ju tycka olika, det ger ju bara mycket men det här 

med ambitionsnivån. Man önskar att kraven på lärarutbildningarna skulle vara högre, för att få 

sin lärarlegitimation. 

Kajsa framhäver också att tiden, bemanningen, riktlinjer och regler kan påverka barns 

inflytande. Detta menar Kajsa handlar om tidsbrist och personalbrist, men framförallt att det 

är pengarna som styr. Kajsa lade stor vikt vid ekonomins betydelse, det hade inte funnits 

några hinder med barns inflytande om förskolan hade oändligt med pengar anser hon. Om det 

hade varit på det sättet menar Kajsa att förskolan inte hade varit så pass begränsad och 

beroende som den faktiskt är idag. Avslutningsvis beskriver Kajsa sin syn på de hinder som 

finns för att barn ska kunna få inflytande på följande sätt: 

Hindren påverkar att barnen inte har möjligheten till att påverka, i det stora hela försöker vi 

lyssna in barnen i det stora, det kommer en morgondag och då fortsätter vi då, de får fortsätta ha 

den tanken till dagen efter. Men vi försöker inte se hindren och försöka göra det bästa av det 

som finns trots hindren, vi är lösningsbenägna. 

 

Sammanfattningsvis framhålls genom resultatet att det finns en tydlig koppling mellan vad 

informanterna anser är viktiga faktorer för att barn ska kunna ha inflytande och hur de anser 

att det faktiskt utspelar sig i praktiken. Det framgår alltså att det finns två sidor av barns 

inflytande, det är inte bara möjligheter utan det tillkommer också hinder. De mest centrala 

områdena när det kommer till arbetet med barns inflytande handlar enligt informanterna om 

att utgå ifrån barnen, deras intresse och behov. För att barn ska få möjligheten att bli 

inflytelserika krävs det att pedagogerna har ett tillåtande och lyhört förhållningssätt med tron 

på det kompetenta barnet. Dessutom ger informanterna en klar bild om att barn har rätt till att 

ha inflytande och att det handlar både om det lilla, individen och om det stora, samhörigheten. 

Informanterna framhäver också baksidan med begreppet barns inflytande i relation till 

praktiken. Några av de faktorer som informanterna menar påverkar barns inflytande negativt 

är för stora barngrupper, stressig vardag, brist på tid, för lite pengar, att det är en 

organisationsfråga, gamla vanor och en rädsla att förändra. Men också beroende på hur 

samhället är uppbyggt och vilken barnsyn och förhållningssätt pedagoger har gällande barns 

inflytande påverkar hur detta kommer till uttryck. Utifrån detta resultat ska vi nu gå vidare 

med en fördjupande analys av resultatet och bakgrunden för denna studie, följt av våra egna 

resonemang kring det. 
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6. Analys och diskussion 

Detta examensarbetes syfte har varit att fördjupa kunskapen om förskollärares arbete med 

barns inflytande i förskolans verksamhet. Det som framkommit genom resultatet är 

informanternas berättelser i relation till de tre forskningsfrågorna. Resultatet ger en mängd 

olika beskrivningar av begreppet inflytande och arbetet med detta. Att det både finns 

möjligheter och hinder med arbetet med barns inflytande beskrivs också av informanterna. 

Rubrikerna för den här delen har bearbetats utifrån vad vi anser är mest centralt för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Resultatets centrala delar kommer nedan att analyseras och 

diskuteras än djupare i relation till tidigare forskning och litteratur. 

6.1 Barns rätt till inflytande                                                                                                                    
Att barn ska ha inflytande i förskolan är något som vi tycker är självklart, vilket vi också 

nämner i vår inledning till detta examensarbete. Att detta är viktigt synliggörs även i vår 

resultat- och litteraturdel, som ligger till grund för detta examensarbete. Det framgår tydligt 

att informanterna tycker att barns rätt till inflytande är viktig inom förskolan, att det är något 

som de menar ska genomsyra hela verksamheten. Varje barns rätt till inflytande är också 

något som förskolan har som uppdrag att arbeta med enligt Skolverket (2016) och UNICEF 

(2009). Hur viktigt informanterna tycker att detta arbete är och hur de försöker omsätta 

uppdraget i praktiken kommer att diskuteras nedan. 

Både Johannesen och Sandvik (2009) och samtliga informanter betonar att alla barn har rätt 

till inflytande. Enligt Johannesen och Sandvik (2009) är begrepp som inflytande och 

delaktighet två viktiga definitioner till att aktivt delta i en vardag. De menar att det handlar om 

ett aktivt medborgarskap där varje individ har möjlighet att uttrycka sig fritt och bli 

respekterad för sin åsikt. Som det framgår i resultatet av detta examensarbete, tycker 

informanterna att det är viktigt att barnen får inflytande, att de får vara med och bestämma, får 

tänka själva och bli lyssnade till och får möjlighet att vara med och påverka. Detta kan 

jämställas med vad demokrati faktiskt handlar om. En demokratisk anda är även något som 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonar, att förskolans dagliga verksamhet ska 

präglas av demokrati. Genom detta ska demokratin lägga grund för ett stigande 

ansvarstagande och intresse hos barn för att de i slutändan ska delta aktivt i samhället. Som 

beskrivs i resultatet, framhäver två av informanterna att barns inflytande är vad hela 

läroplanen är uppbyggd på. Men det är inte bara förskolans läroplan som framhäver barns rätt 

till inflytande utan även barnkonventionen. Barnkonventionen uttrycker att varje individuell 

person i detta fall barnet, har rätt till att uttrycka sin uppfattning samt bli lyssnad till i alla 

frågeställningar som rör den enskilda individen. Yttrandefrihet är varje barns rätt, att få 

fundera samt ge uttryck för sina åsikter (UNICEF Sverige, 2009). Barnkonventionen lyfts 

också fram av en av informanterna. 

6.2 Demokratiarbetet i förskolan - majoritetens röst                                                                                              
I och med att demokrati handlar om att människor ska få möjligheten att vara med och 

påverka, menar vi likt som både Johannesen och Sandvik (2009) och våra informanter, att 

barns inflytande inte endast handlar om ensamrätt till bestämmande utan även barnets röst 

tillsammans med andra. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att inflytande inte bara 

handlar om att ha ensam bestämmanderätt utan det handlar om något ytterligare. Det som vi 

tolkar att de menar med något ytterligare är det som två av informanterna lyfter. De menar att 

det inte bara är individen som har möjlighet att påverka utan det handlar också om gruppens 

intresse, att det finns fler som ska vara med och påverka och bestämma. Barns inflytande 
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handlar om majoritetens röst och att barn inte alltid kan få sin röst igenom. Detta är även 

något som Johannesen och Sandvik (2009) framhäver, de menar att i förskolans verksamhet 

måste pedagogerna värna om en samhörighet där alla har möjlighet att uttrycka sig, bli 

lyssnade på samt att ingen blir åsidosatt. Men också bjuda in alla oavsett bakgrunder till en 

samhörighet, där alla får komma till tals och det finns inga normer eller förväntat sätt att vara 

på, detta betonar de är grundläggande för en verksamhet när det gäller påverkan samt 

medverkan. Dessutom tar läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) upp om att varje 

enskild individ ska utveckla sin potential att lyssna på andra, återspegla, formulera sig i ord 

och ge uttryck för dessa samt eftersträva att komma underfund med andras upplevelsevärld. 

Vi håller med både informanterna och Johannesen och Sandvik (2009) när det kommer till att 

barns inflytande handlar om både något som sker individuellt men också något som sker i en 

gemenskap. Detta betyder för oss, att barn behöver kunna fungera både enskilt och i en grupp. 

Enligt oss är det viktigt att barn lära sig tidigt i livet för att sedan fungera som en enskild 

individ i vuxenlivet, men även som enskild i ett kollektiv. Skolverket (2016) framhäver att 

den enskilda individen har möjligheten att förbättra sin egna förmåga att lyssna på andra, 

reflektera, formulera sina egna tankar och att förstå sin upplevelsevärld inte ser ut som deras 

egna. Detta anser vi är viktiga faktorer just för att detta sluter upp i att alla människor oavsett 

om du är ett barn eller en vuxen upplever saker annorlunda. Därför styrker detta vårt 

resonemang om att det är enormt viktigt att vi som blivande förskollärare hjälper barnen att 

kunna påverka i det lilla för att sedan kunna påverka tillsammans med andra i det stora.  

Något som både Johannesen och Sandvik (2009) och två av informanterna också lyfter, är att 

barn ska ha möjlighet till att medverka i en demokrati. Då vill vi lyfta en misstolkning som 

kan bli med begreppet demokrati för barn. Vi anser att ett demokratiskt tänk ibland kan 

misstolkas och gestaltas för ett barn som att denne har ensam bestämmanderätt, vilket vi 

menar handlar om att barnet inte har hunnit utveckla den kognitiva sidan där de kan se utanför 

sig själv i olika sammanhang. Detta kan också uppfattas utifrån ett vuxenperspektiv som att 

demokrati och inflytande handlar om att barnet ska få sin vilja och röst igenom. Detta vill vi 

koppla samman med det en av informanterna nämner, hon tycker att det handlar om 

förskollärares profession att skilja på när barn får möjlighet till att få sin röst hörd och att få 

sin vilja igenom. Vi vill också förena detta med den debatt som Johannesen och Sandvik 

(2009) hänvisar till, där de inom debatten exempelvis diskuterar kring pedagogers osäkerhet 

gällande vem som egentligen har makten inom förskolan; barn eller vuxna? Just att skilja på 

att barn ska få möjlighet att få sin röst framförd och att få sin vilja igenom tror vi är lätt att 

misstolkas när det kommer till barn och deras bestämmande. Att få sin vilja igenom och att få 

sin röst hörd tror vi är väldigt viktigt att reda ut tillsammans med kollegor, vårdnadshavare 

och andra vuxna i samhället för att kunna nå fram till att barn ska kunna få ha inflytande. 

Dessutom tror vi att pedagoger och vuxna överlag kan känna denna osäkerhet på grund av 

bristen av kunskap kring differensen mellan barns ensam bestämmanderätt och ett 

medbestämmande. Vi tror att utgångspunkt för att barns inflytande ska kunna uppnås inom 

förskolan dessutom handlar om att reda ut dessa begrepp. 

6.3 Arbetet med barns inflytande – en förskola som utgår från barnen                                    
Eftersom vi anser att förskolan ska vara utformad och anpassad utefter vad det är barnen 

uttrycker och vill göra, är en förskola som barnen längtar efter, något som vi bedömer är 

eftersträvansvärt i vårt arbete som blivande förskollärare. En förskola att längta till tycker vi 

är en förskola som utgår från vad det är barnen uttrycker. Detta arbetssätt och synsätt är också 

något vi delar med både förskollärarna som vi har intervjuat men också med vad läroplanen 
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beskriver är pedagogers uppdrag inom förskolan. När det kommer till informanternas olika 

arbetssätt med barns inflytande är både läroplan för förskolan (Skolverket, 2016), Johannesen 

och Sandvik (2009) och informanterna överens om att verksamheten måste utgå från barnen 

för att de ska kunna få inflytande i förskolan. Precis som en av informanterna beskriver 

behöver förskollärare gå ifrån det de har planerat och snappa upp den tråden som barnen 

uttrycker och gå vidare på det. Flera av informanterna lyfter vikten av att utgå ifrån barnens 

intressen. Med hjälp av de olika verktygen, observation, planering och utvärdering kan 

förskollärare tyda barns inflytande i förskolan. En av de sex informanterna beskriver att 

processen till slutprodukten blir okänd om pedagoger tillåter barn påverka deras arbetssätt. En 

av informanterna menar på att barns inflytande ger pedagoger en vägvisning när de till 

exempel väljer ett teamarbete. Detta arbetssätt kan ta väldigt annorlunda riktningar än vad 

pedagogerna har tänkt innan uppstart, det handlar om att våga utgå från vad barnen vill och 

låta de ha inflytande. Detta tolkar vi det Johannesen och Sandvik (2009) menar handlar om att 

pedagoger behöver våga befinna sig i ovisshetens rum tillsammans med barnen för att på det 

sättet kunna lära sig både om barnen och om pedagogers arbete med barn. 

En syn som vi anser vara viktig när det kommer till arbetet barns inflytande är synen om att 

kunna lyssna på barn, att som pedagog vara lyhörd för nya infallsvinklar och barns behov, 

intressen samt att som pedagog våga utgå ifrån barnen. Denna syn på arbetssättet för barns 

inflytande vill vi styrka genom att framhålla det läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

beskriver om området. Förskolans verksamhet ska tillföra att varje enskild individ förbättrar 

sin egna uppfattning för det egna jaget samt för sin omvärld. En upptäckarlust ska stå som 

grund för förskolans verksamhet. Verksamheten ska också vara analytisk och väcka lusten att 

lära och ha som utgångspunkt barns meriter, fascination, önskningar och tankar. Dessutom 

beskrivs det i förskolans läroplan att verksamheten ska vara genomsyrad av barns tankar, 

barns olika intresseområden, barns olika meriter samt tillgodose barnens önskningar. För att 

skapa mångfald i förskolans verksamhet så ska den genomströmmas av den enskilda 

individens funderingar samt visioner (Skolverket 2016). 

Vi vill också framhålla vikten av att det faktiskt är barnens förskola som vi arbetar i och inte 

de vuxnas. Allt visar på att det faktiskt också ska vara så. I och med att det både betonas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och i resultatet av detta examensarbete. Ett sådant 

arbetssätt, där pedagoger ser till att arbeta utefter att möjliggöra att barn får inflytande över 

deras egna vardag och förskola, anser vi gynnar i slutändan barns utveckling och lärande i det 

stora hela. 

6.4 Möjligheter för barns inflytande                                                                                               
Samtliga informanter lyfter vikten av deras förhållningssätt och barnsyn när det kommer till 

arbetet med barns inflytande i förskolan. Vilket Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

också intygar, de menar att pedagogers förhållningssätt gentemot barn är en viktig del för det 

riktade lärandet. 

Något som framgår i resultatet från förskollärarna som vi intervjuade, är vikten av hur barns 

inflytande kommer till uttryck beroende på vilket förhållningssätt pedagoger har och vilka 

möjligheter pedagoger kan se för barns inflytande. Något som de anser påverkar barns rätt till 

inflytande, är vilket typ av arbetslag de arbetar i och pedagogernas barnsyn. En av 

Informanterna anser att en förutsättning för att inflytande och delaktighet ska kunna främjas 

inom förskolan är att alla i arbetslaget tror på det kompetenta barnet och anser att barnen sitter 

på de bästa lösningarna. När det kommer till pedagogers förhållningssätt och barnsyn 
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beskriver Johannesen och Sandvik (2009) det subjektiva barnet som ett sätt att se på barn för 

att de ska få inflytande. Att se barnen som subjekt menar Johannesen och Sandvik (2009) 

innebär att se barnen som aktörer som kan uttrycka sig med ord, uttrycka sig med kroppen och 

i leken, men också i tystnadens rum. De framhäver vikten av hur pedagogen bemöter barnet, 

att det handlar om att ta hänsyn, respektera och vara lyhörd för barnet. 

Förutom förhållningssättet och barnsynen framgår det i resultatet vikten att våga som 

pedagog. Det handlar om att se möjligheter före hinder, att säga mer ja än nej till barnen. Att 

våga släppa taget och gå utanför ramarna, våga vara en flexibel pedagog och besitta 

kompetensen att kunna släppa barnen fri i deras egna verksamhet. Informanterna i studien 

menar att pedagoger ibland har alldeles för bråttom och glömmer bort att ta ett kliv tillbaka 

och lyssna in vad det faktiskt är barnen uttrycker. Detta kopplar vi ihop med det Johannesen 

och Sandvik (2009) lyfter när det kommer till att barn måste ses som aktiva medskapare i 

deras egna vardag och att barn har många tankar och kan tillföra mycket. De menar att 

pedagoger bör se barn som aktiva aktörer och ha mod till att fungera tillsammans med barnen 

i ovisshetens rum. Att våga utvecklas som pedagog tillsammans med barnen är något som är 

prioriterat framhäver Johannesen och Sandvik (2009). 

Att vara en lyhörd pedagog som lyssnar till barnen, gör sig tillgänglig, förstår barnen och vad 

deras intentioner är, betonas som centralt utifrån en förskollärares svar från resultatet. Detta 

menar förskolläraren är en förutsättning för att pedagoger ska kunna nå fram till att barn får 

inflytande i förskolan. Att våga, vara lyhörd och inta ett barns perspektiv är något Johannesen 

och Sandvik (2009) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) också tycker är viktiga 

egenskaper hos en pedagog för att barns inflytande ska nås i förskolan. För att förskollärare 

ska kunna sätta sig in i barns perspektiv menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att 

förskollärare behöver ha ett förhållningssätt som medför att förskollärare ger plats åt barnen 

där dem får chans att uppleva och komma underfund med deras egna omvärld. En attityd där 

barnen får delaktighet genererar ett konkret inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003).  

Johannesen och Sandvik (2009) betonar också värdet av att pedagoger släpper barnen fria och 

det är för att barnen ska kunna släppas in i deras egen verksamhet. Men samtidigt beskriver 

Johannesen och Sandvik (2009) att pedagoger måste våga befinna sig i ovisshetens rum, men 

att det då inte innebär att pedagoger ska släppa ansvaret som vuxen i förskolan, ansvaret för 

en trygg verksamhet ska ligga hos pedagogerna (Johannesen & Sandvik, 2009). Det är detta vi 

uppfattar handlar om “finkänsligheten” som en av informanterna antyder att arbetet med barns 

inflytande handlar om. Det handlar om att se möjligheter istället för hinder. Samtidigt som det 

handlar om att pedagoger måste tillåta sig själva att våga låta barns röster komma fram, 

handlar det dessutom att förhålla sig till vissa ramar, ansvaret som de vuxna i förskolan har 

och måste ha för att skydda barnen. Vi tycker att det handlar om en balansgång mellan 

pedagogernas erfarenhet av yrket och arbetet med barn, men också om kompetensen som 

förskollärare får genom förskollärarutbildningen. Dessutom tror vi att det ligger mycket hos 

individen i sig, vilka värderingar, tankemönster och förhållningssätt man har med sig redan 

innan.  

6.5 Hinder för barns inflytande                                                                                                            
Enligt samtliga informanter finns det också en baksida med barns inflytande. Två av dem 

tycker att barns inflytande är de svåraste bitarna att få till i förskolans vardag. Något som 

Johannesen och Sandvik (2009) framhäver, är hur verksamheten kan bli alldeles för sträng 
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och de beskriver hur hårt anpassade ramfaktorer och hinder kan vara hinder för barns 

inflytande i verksamheten. Rutinsituationerna och ramfaktorerna är även något som 

majoriteten av informanterna anser är det svåraste för barnen att ha inflytande över. Alla 

förskollärare som vi intervjuat anger att stora barngrupper, en stressad vardag, brist på tid, för 

lite pengar, dålig organisation, gamla vanor och en rädsla att förändra utgör hinder för barns 

inflytande i förskolan. Andra faktorer som lyfts fram är hur samhället är uppbyggt och vilken 

barnsyn och förhållningssätt pedagoger har gällande barns inflytande. På den här punkten 

anser vi att det hänger samman med vilket synsätt pedagogerna har när det kommer till barnen 

och förskolan. Vi vill återigen framhålla vikten av att pedagoger behöver se möjligheter före 

hinder för att barns inflytande i förskolan ens ska kunna existera.  

Ett annat hinder som vi vill lyfta fram är att det kan finnas olika ambitioner och kunskaper hos 

pedagoger inom förskolan. Tallberg Broman och Holmberg (2007) visar i sin studie 

”Läraryrke i förändring, Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och 

mångfald” att lärare i allmänhet uppskattar sin egen kompetens som låg när det gäller barns 

inflytande. Detta menar vi är ett problem då det är inom det här området som kraven har blivit 

allt större. De större kraven framhäver även Tallberg Broman och Holmberg (2007) och 

menar att förskollärare har idag större krav på sig att ansvara över ett ökat inflytande, vilket i 

sin tur ställer högre krav på lärarutbildningen i sig och på förskollärares möjlighet till 

kompetensutveckling. Detta vill vi koppla samman med det som två av våra sex informanter 

lyfter fram, de menar att ett hinder till barns inflytande är deras olika kunskaper, synsätt och 

erfarenhet kring arbetet med barns inflytande. En av informanterna lägger stor vikt vid detta 

hinder för barns inflytande och menar att det handlar om att personalen inte är på samma nivå 

och att pedagoger olika tankesätt, utbildning, människo- och barnsyn. Ytterligare en 

informant framhäver konsekvenserna av dessa höga krav inom förskolan, att det är det som 

leder till att pedagogerna sjukskrivs, men också på grund av pedagogers olika ambitioner och 

kravnivåer. Samma informant framhäver en önskan om att kraven på lärarutbildningen skulle 

varit högre än vad den är idag.  

Det den sistnämnda informanten uttrycker, att kraven för lärarutbildningen skulle vara högre, 

håller vi fullständigt med om. Däremot har dagens förskola olika förutsättningar. Idag är det 

många outbildade vuxna i förskolan som helt enkelt blivit anställda på grund av bristen på 

personal. Barngrupperna blir även större, personalen mindre och förskolorna har sämre 

ekonomiska förutsättningar. Det här dilemmat är ett stort problem i dagens förskolor. Är det 

fler vuxna som är outbildade blir också frågan om barns inflytande problematisk. Även om vi 

tycker att mycket av möjligheterna till att barn ska få inflytande handlar om vilket 

förhållningssätt och barnsyn pedagoger har, är det en stor del av vad förskollärare får öva sig 

på inom förskollärarutbildningen. Hur man ser på barn och hur de kan läras och utvecklas är 

bara några av faktorerna som bearbetas inom utbildningen, som också är väldigt viktiga 

kunskaper för en förskollärare att besitta, för att sedan kunna lära ut. 

När det kommer till de yngsta barnen tar både Johannesen och Sandvik (2009) och två av 

informanter upp vikten av att lyssna på barnen och att försöka tolka deras uttryck. Johannesen 

och Sandvik (2009) anser att det är lättast att glömma bort de yngsta barnens inflytande just 

för att pedagoger kan se deras röster som mindre viktiga, att de inte har samma behov av att 

vara delaktiga och att få sin röst hörd som de äldre barnen i förskolan. Detta är även något 

som framkommer i några av informanternas berättelser. Däremot anser Johannesen och 

Sandvik (2009) att detta synsätt inte överensstämmer med verkligheten därför de yngre 



27 

 

barnen faktiskt är individer som har något att tillföra, någon som kan något och har rätt till 

inflytande.  

För oss handlar arbetet med barns inflytande inte om vilken ålder barnet har, både Johannesen 

och Sandvik (2009) och förskollärarna som vi har intervjuat beskriver hur pedagoger behöver 

arbeta med de yngsta barnen. Vi menar att alla barn oavsett ålder måste få möjlighet att ha 

inflytande. I och med att förskolan idag består av barn som kommer med olika behov och 

förutsättningar, men också olika bakgrund och upplevelser, är det inte säkert att dessa barn 

varken vill, kan eller får ha inflytande i förskolans verksamhet men även i deras hem. Därför 

vill vi förtydliga att det gäller att pedagoger är lika lyhörda och flexibla till olika arbetssätt 

och förhållningssätt beroende på vilket barn de möter. Bara för att en sak fungerar på ett barn 

behöver inte det fungera på ett annat och det handlar inte om barnets ålder. Även om vi håller 

med om att de yngsta barnen inte har det verbala språket på samma sätt som de äldre barnen 

ska det inte vara någon skillnad på hur mycket eller lite pedagoger hjälper barn att både lära 

sig ha inflytande, men att också ges möjlighet till ett reellt inflytande i förskolans 

verksamhet.   
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7. Slutsats 

Begreppet inflytande är, som tidigare nämnt, ett annat ord för påverkan. I detta examensarbete 

har vi utrett betydelsen av inflytande samt vilka olika faktorer som påverkar att barn ska ha 

inflytande. Vi anser att barn har rätt till att kunna påverka sin vardag, att barn blir lyssnat till, 

har rätt till sin egen åsikt och kan också uttrycka detta utan att bli åsidosatt. Vi framhåller att 

barn ska ges möjlighet till inflytande i alla de situationer det är möjligt. Vi tycker att 

förskollärare är till för att göra barns vardag lärorik, intressant och att tillgodose alla 

individers olika behov i förskolan. Vi vill betona vikten av att förskolan ska vara en arena för 

barns inflytande och som en betydelsefull plats för barnen. Vi tycker att förskolan är barnens 

plats att faktiskt kunna få möjlighet att få sin vilja och röst igenom. För i vilket annat forum 

ska barn annars bli lyssnade på? Vuxna människor kan få sin röst hörd genom olika 

sammanhang som sociala medier, genom sitt arbete eller genom att faktiskt vända sig till en 

myndighet och prata för sin sak. Men kan barn göra det? Och om barn gör det, blir de hörda? 

Vi håller med de förskollärare som menar att det är avhängigt pedagogers förhållningssätt om 

barn får möjlighet till att ha inflytande. Det är pedagogerna som bedömer vad barn kan och 

inte kan eller vad barn får eller inte får göra som också möjliggör vilken typ av inflytande 

barn kan ha. Även om inflytande är ett arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten på 

förskolan, är det också människorna, alltså pedagogerna och barnen som gör verksamheten 

levande. Med det menar vi att det inte bara handlar om att ha de rätta verktygen såsom pengar, 

tid, mindre barngrupper och mer personal, utan det handlar om människorna inom förskolan. 

Det är deras kunskap, handlingar, värderingar och synsätt som gör att barn får inflytande eller 

inte. Däremot kan vi hålla med om att om det finns mer tid, pengar och personal blir arbetet i 

förskolan allmänt lättare. Inflytande är inte något som bara dyker upp på en förskola, utan 

detta är något som pedagoger måste arbeta med dagligen, hela tiden. Däremot tänker vi att de 

bör vara ett tillräckligt självklart ämne att det inte finns några tvivel kring vad begreppet 

innebär och varför det är viktigt inom förskolans verksamhet. Verksamheten ska vara 

anpassad utifrån barnens behov och intressen. Verksamheten ska vara utformad ifrån barns 

perspektiv och inte utifrån alltför stränga ramfaktorer som är utformade av pedagoger som vill 

ha ordning och reda. 

Något som vi tycker är väldigt talande i detta sammanhang är att pedagoger behöver lära sig 

att se möjligheterna med barns inflytande före de hinder som kan uppstå. Kan pedagoger se 

det, finns alla förutsättningar för att barn ska ha ett reellt inflytande i förskolans verksamhet. 

Men om pedagoger istället väljer att fokusera på de hinder som finns, riskerar de att bli låst i 

sin egen verksamhet. Däremot menar vi att pedagoger begränsar även sitt sätt att tänka och 

därmed hamnar pedagoger i ett synsätt där de försummar barnens inflytande istället för att 

främja deras rätt till inflytande. 

Slutligen vill vi betona vikten av pedagogers roll och arbetssätt när det kommer till barns 

inflytande. Det vi fått fram genom denna studie är att när pedagoger har ett tillåtande 

förhållningssätt och ett arbetssätt som utgår från barnen, har barn större potential att kunna ha 

inflytande inom förskolans verksamhet. Detta påverkar i slutändan barns möjligheter att 

kunna utvecklas och att lära sig på ett lustfyllt sätt och som vi tror mynnar ut i ett livslångt 

lärande. Tanken om ”en förskola som barnen längtar efter” är därför en vision som vi anser är 

väsentlig att sträva efter inom förskolan. En plats där barnen får känna sig viktiga och 

betydelsefulla och en förskola där barnen känner att de kan få den hjälp och de verktyg de 

behöver till att formas efter bästa förmåga. Vilket vi tror resulterar i att barn får bättre 
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förutsättningar att klara sig på bästa möjliga sätt i samhället 2020-talet. Att deras 

självförtroende, självkänsla och självinsikt stärks är vi rörande överens om. När barn får 

inflytande tror vi att barn vågar gå sin egen väg, lära sig att människor har olika åsikter och att 

fungera i en grupp och i ett demokratiskt samhälle. Barn lär sig dessutom att göra aktiva val, 

att de får känna att de är betydelsefulla, att de behövs i samhället och att de är en tillgång. 

Därför blir slutsatsen för oss, att det fortfarande inte råder några som helst tvivel om att barn 

ska ha rätt till inflytande både inom förskolan och i samhället. Vi tycker att det är så otroligt 

viktigt att pedagogerna som finns tillgängliga för barnen ser till att hjälpa barn att få sin röst 

hörd, för det är just det som vi anser är vårt viktigaste uppdrag som framtidens förskollärare. 

7.1 Vidare forskning                                                                                                                                                              
Eftersom vi som blivande förskollärare anser att vi aldrig kan bli riktigt fullärda med vårt 

arbete inom förskolans verksamhet, ser vi flera vidare studier när det kommer till barns 

inflytande i förskolan. Det skulle för det första vara gynnsamt att skriva en avhandling om 

vilka olika konkreta hjälpmedel och arbetssätt pedagoger kan använda för att arbeta med 

barns inflytande i förskolan. Eftersom tiden för pedagoger att samtala om olika dilemman och 

synsätt i förskolan är begränsad, är en konkret handbok med reflekterade avsnitt något som vi 

tror skulle vara positivt i det långa loppet. Just för att hjälpa pedagoger att hjälpa barn att 

verkligen få inflytande. Ett ytterligare ämne som vi anser är viktig att forska vidare i, är att 

studera om varje barn verkligen får inflytande och hur pedagoger kan hjälpa varje barn att få 

inflytande trots olika behov och förutsättningar. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 

betonar alla barns rätt till inflytande oavsett förutsättningar och behov såhär: 

Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten […] (s.12).  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning […] (s.8). 
 

Två av informanterna problematiserade kring detta. De menade att ett stort hinder kan vara att 

pedagoger inte ger alla barn inflytande i förskolan. Vad kan detta bero på? Är det bara de barn 

som syns och hörs mest som har rätten till inflytande? Det här dilemmat skulle vara intressant 

att studera vidare om och då rikta mer fokus på de barn som är tystare och/eller som inte har 

samma behov och/eller möjlighet att hävda sig. Detta skulle vara spännande att undersöka 

genom att denna gång observera pedagogers tillämpning i verkligheten. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet? 

 Vilken utbildning har du? 

Frågeställning 1. 

 Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

 Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

 Vad tror du barn tänker om deras egna inflytande i förskolan? 

 Hur viktig anser du att barns inflytande är i förskolan? Följdfråga: Varför är 

barnens åsikter viktiga tycker du? 

 Vad är syftet med att barn ska ha möjlighet till inflytande i förskolan? 

 Hur ser du på att barn ska få ett verkligt inflytande på förskolans arbetssätt och 

verksamhetens innehåll? 

 

Frågeställning 2. 

 Vilka erfarenheter har du gällande barns inflytande när det kommer till 

verksamhetens innehåll och arbetssätt? 

 Hur skulle du säga att barns inflytande kommer till uttryck på din förskola? 

 Anser du att du behöver mer kunskap inom området inflytande? Följdfråga om 

ja: Vilken kompetens anser du att du behöver för att ge barnen mer möjlighet 

till inflytande i förskolans vardag? 

 Hur tror du att förskolan skulle se ut när barn har ett reellt inflytande på 

förskolans innehåll och arbetssätt? 

 Hur tror du att barns inflytande kommer att se ut i framtiden? 

 Vilka möjligheter anser du att barns inflytande kan ge för förskolans 

verksamhet? 

 På vilket sätt kan barns inflytande påverka förskollärares arbetssätt? 

Frågeställning 3. 

 När ges barn möjlighet till inflytande på den förskolan som du arbetar på? 

 Vilka möjligheter kan barns inflytande ge till din profession som förskollärare? 

 Vad kan du göra för att barnen ska få inflytande i verksamheten? 

 Vilka möjligheter kan barns inflytande ge för deras utveckling och lärande? 

 I vilka situationer får barn inte vara med och påverka i förskolan och vad kan 

det bero på? 

 Vilka hinder kan du se när det kommer till barns inflytande över förskolans 

arbetssätt och innehåll? Följdfråga: Vad kan dessa hinder bero på? 
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 Hur påverkar dessa hinder barns rätt till inflytande över förskolans 

verksamhet? 

 Hur kommer det sig att det ens finns hinder för att barn ska ha ett reellt 

inflytande i förskolans arbetssätt samt innehåll 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till förskollärare som vi vill intervjua 

Hej. 

Våra namn är Felicia Kullander och Daniel Hedkvist och vi studerar vår sista termin till 

förskollärare på förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete som handlar om barns inflytande i förskolan, därför behöver vi nu din hjälp. 

Vi har valt att dela upp intervjuerna mellan oss, Felicia kommer att intervjua tre förskollärare 

och Daniel kommer också att intervjua tre förskollärare. Vi vill uppmärksamma dig på att 

denna intervju är frivillig och att du har rätt att avbryta den när du vill. Du behöver inte heller 

besvara alla frågor utan att ange orsak. Materialet som samlas in kommer endast att användas 

till vårt examensarbete. Efter det är klart och godkänt kommer allt material raderas. 

Om du godkänner skulle vi vilja spela in intervjun. Vi planerar för att varje intervju kommer 

att ta ungefär 45–60 min. 

Du får gärna höra av dig om du kan ställa upp på en intervju. 

 

Med vänliga hälsningar 

Felicia Kullander, Örnsköldsvik 2017-10-09 

Daniel Hedkvist, Umeå 2017-10-09 

 

 

 


