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Abstrakt  
 

Dagens förskola ska vila på demokratiska grunder och barns inflytande, oavsett ålder, är 

något som förskollärare måste arbeta för att integrera i verksamheten. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur ett urval förskollärare uppfattar att de arbetar med toddlares 

möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. I denna studie används begreppet toddlare 

för att benämna barn i åldern 1-2 år. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv i syfte 

att närma sig förskollärares livsvärld och deras egna upplevelser och tankar. För att besvara 

studiens syfte har det genomförts en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

med åtta stycken förskollärare i en mindre kommun respektive i en större kommun i 

Mellansverige. Materialet som framkommit har analyserats och bearbetats utifrån IPA, en 

tolkande fenomenologisk analys. Resultaten visar att förskollärare upplever att det egna 

förhållningssättet och en fysisk tillgänglig miljö är av största vikt för att toddlare ska få 

inflytande i verksamheten. Det framkommer även att förskollärare upplever att tolkning av 

toddlares initiativ är en förutsättning för deras inflytande. I likhet med tidigare forskning 

framkommer det att förskollärarens syn på det demokratiska uppdraget påverkar vilket 

inflytande barnen får möjlighet att utöva.  

 

Nyckelord: förskollärare, inflytande, toddlare, förskolan, demokrati  
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1. Inledning  

 

Som blivande förskollärare är det demokratiska uppdraget som uttrycks i förskolans läroplan 

en av många viktiga aspekter i vårt framtida arbete. Läroplanen för förskolan (98, rev.2016, 

s. 4) tydliggör att förskolan ska bedrivas i demokratiska former. Förskolan ska arbeta för att 

förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och likaså de demokratiska 

värderingarna. Läroplanen för förskolan tydliggör att vuxna är viktiga förebilder då vuxnas 

förhållningssätt har stor inverkan på barns förståelse för de rättigheter och skyldigheter som 

finns inom ramarna för vårt demokratiska samhälle. Demokrati är ett ämne som vi båda anser 

är otroligt viktigt i förskolans verksamhet och därmed även barns inflytande. 

Under vår utbildning har vi upplevt att mycket av innehållet har varit riktat till och berört de 

äldre barnen i förskolan. Vi har vid ett flertal tillfällen stött på begreppet inflytande, främst 

kopplat till de äldsta barnen och reflekterat över vad det har för betydelse för barn i förskolan 

samt hur förskollärare arbetar för att ta tillvara på barns inflytande. Detta har lett till att vi 

har valt att fokusera på de yngsta barnen i denna studie då vi anser att det är högst relevant 

för vår framtida yrkesroll att undersöka och få mer kunskap om hur förskollärare arbetar 

med de yngsta barnens inflytande. Våra gemensamma reflektioner och erfarenheter kring 

barns inflytande i förskolan är att det ofta innefattar de äldre barnens inflytande och att de 

yngre barnens inflytande kommer lite skymundan. Vi ser detta som ett möjligt dilemma då 

verksamheten enligt Läroplanen för förskolan (98, rev.2016, s. 4) ska vila på demokratins 

grunder där barnen ses som aktiva i sitt eget lärande och där barnen ska ha rätt till att kunna 

påverka. Även om rätten till inflytande uttrycks tydligt i läroplanen, ställer vi oss frågan om 

detta verkligen efterföljs i förskolans pedagogiska verksamhet? Westlund (2010, s. 83-84) 

menar att inflytande är en stor del av begreppet demokrati. Westlund ställer sig frågan om 

inflytande handlar om att barnen ska få välja frukt vid fruktstunden, eller om det är 

skendemokrati då de vuxna sätter upp ramarna för barns valmöjligheter? Detta anser vi är 

en intressant aspekt av barns inflytande i förskolans pedagogiska verksamhet, och skulle 

därför vilja undersöka detta mer. 

Vår gemensamma reflektion när de gäller barns inflytande är att pedagogerna oftare ser 

hinder snarare än möjligheter, vilket ofta begränsar barnen. Vi upplever att förskolans regler 

ibland hindrar barnens egna initiativ. För att barnen ska kunna känna att de har inflytande 

och känna delaktighet anser vi i linje med Arnér (2009, s. 71) att man som pedagog måste 

reflektera över sitt förhållningssätt till barns inflytande och kunna se världen med barnets 

ögon och ur deras perspektiv.  

Vi har i denna uppsats valt att benämna de yngre barnen som toddlare. Vårt fokus på toddlare 

i denna studie grundar sig i en nyfikenhet då vi upplever som tidigare nämnt att det mesta 

innehållet under vår utbildning har riktas till de äldsta barnen. Detta anser vi är problematiskt 

då alla barnen i förskolan ska ha samma utrymme. Vi vill med denna studie ta reda på hur 

förskollärarna arbetar med de yngre barnens inflytande, sett utifrån förskollärares egna 

perspektiv. Genom att i denna studie utgå från en förskollärares perspektiv, hoppas vi på att 

lättare få en inblick i hur de arbetar och resonerar kring barns inflytande.   
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2. Bakgrund 

 

 

Denna del syftar till att redogöra för begreppen toddlare och inflytande, två centrala 

begrepp i denna studie, samt att sätta in studiens ämne, toddlares inflytande i förskolan, i 

ett förskoledidaktiskt sammanhang utifrån styrdokument och relevant litteratur.  

2.1 Barns inflytande i förskolan 

 

I denna studie definieras begreppet inflytande i relation till förskolan i enlighet med Arnér 

(2009), Läroplan för förskolan (98, rev.2016) och Skolverket (2017). Arnér (2009, s. 13) 

menar att inflytande i förskolan innebär att barnen ska få möjlighet att påverka sin situation. 

I praktiken innebär detta att förskollärares planering av verksamheten ska bygga på barns 

intressen, erfarenheter och initiativ. Detta innebär samtidigt att verksamheten ska vara 

föränderlig och att planeringar ska kunna utvecklas utifrån barnens perspektiv. 

 

Barns inflytande och barns rätt till inflytande i förskolans verksamhet är något som berörs i 

diverse styrdokument. Enligt Läroplanen för förskolan (98, rev.2016, s. 4 och 12) är barns 

rätt till inflytande en viktig del av förskolans demokratiska uppdrag. Verksamheten i 

förskolan ska vila på en demokratisk grund där varje barn ska ges möjlighet till att utveckla 

sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Detta innebär att alla barn ska få möjlighet 

att påverka sin situation. Vidare tydliggör Läroplanen för förskolan att varje barn ska få 

möjlighet att utveckla sin förståelse för demokrati genom att få uppleva och delta i olika 

former av samarbete och beslutsfattande. Förskollärare ska därmed ansvara för att varje 

enskilt barn får ett reellt inflytande över verksamhetens innehåll och arbetssätt. Även 

Skolverket (2017, s. 21) föreskriver att barns inflytande är en viktig del i förskolans uppdrag. 

Det är av största vikt att samtliga i förskolans personal utvärderar och analyserar sitt 

arbetssätt kontinuerligt för att säkerställa att de aktuella arbetssätten inte begränsar barns 

inflytande. Vidare menar Skolverket att vuxnas förhållningssätt är av största betydelse för 

huruvida barn ges möjlighet till inflytande och att varje enskilt barn får möjlighet uttrycka 

vad de upplever är meningsfullt och lustfyllt i förskolan. Detta gäller även för de barn som 

inte har ett utvecklat verbalt språk och som uttrycker sig genom att använda sig av 

kroppsspråk och minspel. 

 

UNICEF (2017) lyfter barns rätt till inflytande i FN:s konvention om barnets rättigheter som 

antogs av FN:s generalförsamling år 1989. I artikel 12 tydliggörs alla barns rätt att få uttrycka 

sina åsikter och att åsikterna ska tillskrivas betydelse i relation till barnets mognad och ålder. 

I artikel 13 framkommer det att alla barn har rätt till yttrandefrihet vilket innebär att barn ska 

få uttrycka sig i tal, skrift eller genom det uttrycksmedel som barnet önskar. Enligt 

Johannesen och Sandvik (2009, s. 29) är FN:s konvention om barnets rättigheter numera en 

del av lagstiftningen i Norge, vilket innebär en förpliktelse för de norska förskolorna. Vidare 

menar Johannesen och Sandvik att det inte handlar om att barnkonventionen ska integreras 
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i verksamheten utan hur förskolan ska arbeta för att göra detta, något som UNICIEF har 

krävt ska införas även i svensk lagstiftning. 

2.2 Inflytande och delaktighet 

 

I samband med att man talar om inflytande benämns även ofta begreppet delaktighet. Nedan 

följer en kort redogörelse för hur dessa begrepp kan ses i relation till varandra. 

 

Johannesen och Sandvik (2009, s. 29-31) diskuterar begreppens samhörighet och menar att 

både inflytande och delaktighet utgör en del av begreppet demokrati. Vidare menar 

Johannesen och Sandvik att delaktighet och inflytande ofta samspelar med varandra och att 

det i förskolans praktik skapar en gemenskap, något som sker i samspel när man lyssnar och 

respekterar varandra. Även Arnér (2009, s. 14) talar om begreppen inflytande och 

delaktighet och menar att orden ofta används synonymt. Arnér särskiljer däremot de två 

begreppen och menar att delaktighet antyder att barn får ta del av det andra har bestämt 

medan inflytande syftar till att barn får påverka sin egen vardag och verksamhetens innehåll. 

 

I artikeln ”frågan är inte om när utan hur”, som är publicerad i tidskriften Förskolan, 

diskuterar även Marie Bengts (2013) synen på begreppen delaktighet och inflytande utifrån 

forskares olika perspektiv. I enlighet med Arnér (2009) skriver Bengts att det finns en 

uppfattning bland forskare om att delaktighet syftar till att delta i något som är bestämt av 

en annan person, men att man inte behöver ha haft något inflytande i beslutet. Vidare innebär 

detta att man kan vara delaktig men för den delen behöver man inte ha något inflytande. 

Utifrån dessa forskare redogör Bengts vidare för begreppen och menar att inflytande ligger 

nära delaktighet men att begreppen inte betyder samma sak. Inflytande i förskolan rör det 

sig om att barnen ska få vara delaktiga i sammanhang tillsammans med andra men innefattar 

även att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig och bestämma vad de själva vill göra. Vidare 

menar Bengts att delaktighet kan tolkas som att man ska få vara med i gruppen, vilket sedan 

kan bli en förutsättning för inflytande.   

 

2.3 Toddlare 

 

I denna studie används begreppet toddlare som syftar till att benämna de yngsta barnen i 

förskolans verksamhet. Begreppet är hämtat från Løkken (2008, s. 15-16) som använder sig 

av begreppet toddlare, ett begrepp vars ursprung kommer från engelska språkets ”toddler”, 

för att beskriva barn i åldern 1-2 år. I begreppet toddlare innefattas även speciella rörelser 

och ett specifikt sätt att gå på, som även kallas ”den som tultar” vilket kännetecknar barn i 

denna ålder. Vidare menar Løkken att toddlares sociala umgänge bygger på kroppsliga 

uttryck och att toddlare använder sig av kroppen som ett verktyg i sitt samspel och i 

interaktion med omgivningen. Denna syn på toddlare som aktiva kroppssubjekt menar 

Løkken går att urskilja i Maurice Merleau-Pontys fenomenologiska teori som menar att den 

mänskliga kroppen ständigt är aktiv och meningssökande.  
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3. Forskningsläge 

Detta forskningsläge syftar till att redogöra för och presentera relevant forskning utifrån 

studiens valda ämne. Teman som behandlas är ”Pedagogers arbetssätt i relation till barns 

inflytande”, ”Toddlare i förskolan” samt ”Inflytande och demokratiuppdraget i förskolan”.  

3.1 Pedagogers arbetssätt i relation till barns inflytande  

 

Det förekommer ett flertal studier och forskning gällande pedagogers roll och deras 

arbetssätt i arbetet med barns inflytande i förskolan. Westlund (2011, s. 32) har i en 

licentiatuppsats undersökt och analyserat hur barns inflytande kommer till uttryck i 

pedagogers arbete. Vidare syftar Westlunds studie till att beskriva hur pedagoger arbetar 

med barns inflytande genom att beskriva och även genom att problematisera arbetet med 

inflytande. I enlighet med Westlund har Arnér (2006, s. 18) i sin licentiatavhandling ett fokus 

på pedagoger och deras roll i arbetet med barns inflytande. Arnér har i sin studie undersökt 

hur pedagoger i förskolan kan förändra sitt förhållningssätt i relation till barns inflytande och 

initiativ. Till skillnad från Westlund undersöker Arnér förskollärares förhållningssätt i 

relation till barns inflytande och initiativ utifrån ett nekande och bejakande förhållningssätt. 

 

Westlund (2011) har genomfört en fallstudie med intervjuer och deltagande observationer. 

Vidare utgår studien ifrån ett kritiskt relationellt perspektiv som Westlund menar ligger till 

grund för studiens syn på demokratibegreppet. Till skillnad från Westlund har Arnér (2006, 

s. 13 och 40) utgått från ett relationellt och punktuellt perspektiv i sin studie för att kunna 

tolka pedagogernas berättelser utifrån ett synsätt som till början är baserat på rutiner och som 

sedan resulterar i ett förändrat och utvecklat synsätt. Arnér utgår i sin studie från pedagogers 

egna berättelser och utsagor under ett utvecklingsarbete.   

 

I både Westlunds (2011) och Arnérs (2006) studier framkommer det att pedagogens roll är 

avgörande för vilka möjligheter till inflytande barnen får i förskolan. Resultatet i Westlunds 

studie (2011, s. 163-164) visar att pedagoger använder sig av varierande arbetsformer för att 

arbeta med barns inflytande och att pedagogernas förhållningssätt är av största vikt. Även i 

Arnérs studie (2006, s. 88) framkommer det att pedagogers förhållningssätt är en viktig 

förutsättning vad gäller barns inflytande. Vidare visar Westlund (2011, s. 163-164) att 

pedagoger arbetar med barns inflytande genom att skapa ett handlingsutrymme som innebär 

att barn inte behöver vara beroende av vuxna för att starta aktiviteter och lekar. Pedagoger 

arbetar även med inflytande genom att skapa möjligheter till samtal med barnen, exempelvis 

genom att dela upp barngruppen i mindre grupper. Vidare menar Westlund att detta främjar 

möjligheterna till samtal med samtliga barn vilket även ökar möjligheterna för alla barn att 

uttrycka sig och ha inflytande. I likhet med de resultat som framkom i Westlunds studie visar 

även resultat från Arnérs studie (2006, s. 87 och 89) att samtal med barnen främjar deras 
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inflytande. Vidare visar resultatet att barns inflytande främjas då pedagoger samtalar med 

barn och på så vis får syn på vad de tänker utifrån barns egna perspektiv, vilket är en 

förutsättning för att de ska kunna utöva sitt inflytande. 

 

Westlund (2011, s. 164-165) redogör vidare i sin studie för de arbetsformer som pedagogerna 

använder sig av och som är centrala i arbetet med barns inflytande. En arbetsform handlar 

om att stötta barnen i deras interaktion med varandra, att uppmuntra kommunikation och 

därmed stötta barnens inflytande sinsemellan. Westlund menar att en annan arbetsform som 

pedagoger använder sig av är planering, då de planerar utifrån barns intressen får barnen 

indirekt ett inflytande i verksamheten. Vidare visar resultatet att den vanligaste arbetsformen 

för inflytande är att låta barnen vara med att bestämma och göra egna val. Vidare visar 

Westlunds studie att denna arbetsform kan delas upp i fyra olika kategorier; att ge barn 

valmöjligheter, att ge barn möjlighet att komma med olika förslag, att som pedagog komma 

med förslag och erbjudanden till barnen samt att uppmuntra det barnen föreslår. Resultatet i 

studien visar även att ibland använder pedagoger samma arbetsformer för att främja barns 

inflytande som till att styra barnen i en önskvärd riktning. Westlund menar att det kan handla 

om att fråga barnen vad de vill göra för att få barnen att välja något annat än det som de för 

tillfället sysselsätter sig med. Resultat av utvecklingsarbetet i Arnérs studie (2006, s. 88 och 

93) visar att pedagoger som är tillgängliga och pedagogiskt medvetna i sitt bemötande av 

barnen bidrar till att barns röster bli hörda i både handling och ord. Till skillnad från 

Westlunds studie visar Arnérs resultat att traditioner, regler och att pedagogers syn på barn 

och varandra påverkar vilka möjligheter barnen får till inflytande. Arnér menar att då barn 

tar initiativ till något som utmanar den rådande ordningen bemöter pedagogerna ofta det med 

ett nekande förhållningssätt med anledning av oro över att det ska orsaka stress och kaos. 

Detta menar Arnér grundar sig i att pedagogen vill ta hänsyn till övriga kollegors åsikter och 

hur det traditionellt brukar göras även om det innebär att inte ta tillvara på det som är 

meningsfullt och önskvärt för barnen. Westlund (2011, s. 166-167) studie visar däremot att 

pedagoger upplever att de inte alltid kan ge barnen det inflytande som de anser att de borde 

få. Vidare framkommer det att detta har att göra med diverse krav från föräldrar, från 

kollegor eller med anledning av personalbrist.  

 

Till skillnad från Westlund framkommer det i Arnérs studie (2006, s. 60-61) att pedagoger 

använt sig av dokumentation som ett arbetssätt för att uppmärksamma den egna attityden 

och förhållningssättet i mötet med barn. Resultatet visar att detta har lett till diskussioner 

gällande rutiner och maktstrukturer i förskolan som påverkar barns möjlighet till inflytande. 

När pedagogerna genom dokumentation reflekterar över den egna attityden vad gäller att 

bejaka eller neka barns initiativ blir det tydligt hur fastlagda regler i förskolan kan verka för 

att hindra barns inflytande.  

3.2 Toddlare i förskolan  

 

Emilson och Folkesson (2006, s. 219 och 223) har i en studie undersökt hur toddlares 

delaktighet kan förstås i två typer av undervisningssituationer där graden av lärarkontroll 
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varierar. Emilsons och Folkessons studie syftar till att undersöka hur toddlares delaktighet 

påverkas av stark respektive svag lärarkontroll i utformandet av aktiviteters innehåll samt i 

hur innehållet i aktiviteter förmedlas. För att undersöka lärarkontroll använder sig Emilson 

och Folkesson av de engelska begreppen ”classification” och ”framing”. Emilson (2007, s. 

12-13) har i en annan studie undersökt vilket inflytande barn i åldern 1-3 år får möjlighet att 

utöva i förskolans praktik. Vidare syftar Emilsons studie till att undersöka huruvida stark 

lärarkontroll begränsar barns möjlighet till inflytande eller inte, vilka möjligheter barnen har 

till att göra egna val och ta initiativ, vad som kännetecknar stark lärarkontroll samt hur 

strukturer i förskolan såsom rutiner och regler påverkar barns inflytande. I likhet med 

Emilson (2007) och Emilson och Folkesson (2006) har även Engdahl (2007, s. 7) studerat 

de yngsta barnen i förskolans verksamhet i sin avhandling. Till skillnad från Emilson och 

Folkesson har Engdahl i sin studie undersökt ettåringar i förskolan och vilka initiativ de tar. 

Engdahls studie har ett övergripande syfte att lyfta fram barns egna perspektiv genom att 

bland annat undersöka vad ettåringarna tar initiativ till. 

 

Samtliga studier bygger på olika utgångspunkter. Emilsons studie (2007) har genomförts 

genom en fältstudie och videoobservationer och tar sin utgångspunkt i ett perspektiv där 

livsvärld och system är två centrala begrepp. Vidare menar Emilson att dessa begrepp bidrar 

till en kompletterande förståelse av utbildningsprocessen. Till skillnad från Emilsons studie 

bygger Engdahls studie (2007) på en fenomenologisk ansats där människors upplevelser och 

erfarenheter står i centrum. I denna studie används fenomenologin för att närma sig och 

förstå ettåringarnas perspektiv i förskolan. Detta har gjorts genom fältanteckningar och 

videoobservationer. Emilson och Folkesson (2006) har i likhet med Emilson (2007) 

genomfört fältstudier och videoobservationer och använder sig som tidigare nämnt av 

begreppen ”classification” och ”framing” som utgångspunkter i syfte att förstå lärarkontroll 

i olika situationer. Dessa begrepp menar Emilson och Folkesson bidrar till att analysera och 

förstå barns delaktighet utifrån lärarkontroll.  

 

Det framkommer i Engdahls studie (2007, s. 98-99) att ettåringarna främst tar initiativ till 

samspel och lekar sinsemellan men även till det material som finns tillgängligt i miljön. 

Vidare menar Engdahl att ettåringars samspel med den fysiska miljön går att tolka som ett 

initiativ och att detta även innefattar barnens kringvandrande, då de vandrar runt i förskolan 

mellan aktiviteter och därmed tar ett kroppsligt initiativ. Resultatet i Engdahls studie visar 

även att ettåringarna använder sig av språket som en form av initiativ vilket innefattar 

nynnande, ett-ords meningar eller då de uttrycker ett härmande av en språkmelodi. 

Fortsättningsvis visar resultatet i Engdahls studie att ettåringarna sällan tar initiativ till 

kontakt med pedagogerna utan att de främst väljer att ta kontakt med varandra. Resultatet 

visar även att då pedagoger skapar möjligheter och förutsättningar för barnen att vara 

självständiga främjas även deras förmåga att ta initiativ och att vara delaktiga. I likhet med 

Engdahl har Emilson (2007, s. 22) bland annat undersökt de yngsta barnens initiativ men 

istället fokuserat på hur möjligheterna för att ta initiativ ser ut. Det framkommer i Emilson 

studie att toddlares möjligheter till initiativ och inflytande begränsas av regler och rutiner i 

förskolan. Det framkommer även att regler och rutiner ofta upprätthåller en stark 

lärarkontroll som även kan verka för att begränsa barns initiativ och inflytande.   
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Resultat från Emilsons och Folkessons (2006, s. 235) studie visar att då läraren använder sig 

av stark lärarkontroll i form av ”classification” och ”framing” riskerar det att begränsa 

toddlares delaktighet. Vidare visar resultatet att toddlares delaktighet främjas när läraren 

använder sig av svag ”classification” och ”framing” då det tillåter barn att delta på sina egna 

villkor. Resultat från studien visar även att barns delaktighet främjas då läraren försöker 

närma sig barns perspektiv. Enligt Emilson och Folkesson framkommer det att i situationer 

med svag ”classification” och ”framing” är det lättare för läraren att fånga upp det barnet ger 

uttryck för och tar initiativ till och därmed närma sig barns egna perspektiv. Till skillnad 

från Emilson och Folkesson visar Emilsons studie (2007, s. 22, 24 och 32) att stark 

lärarkontroll inte nödvändigtvis behöver begränsa de yngsta barnen utan att det beror på 

vilken typ av kontroll det är som utövas. Emilson menar vidare att trots en stark lärarkontroll 

kan den innefatta att ge barn valmöjligheter. Resultatet visar att lärare använder sig av olika 

typer av kontroll, kontroll genom att närma sig barns perspektiv eller kontroll genom stark 

”framing”. Studien visar att när denna lärarkontroll förmedlas på ett lekfullt sätt och genom 

att försöka fånga barnens intresse och inta barns perspektiv behöver det inte begränsa barns 

inflytande.  

3.3 Inflytande och demokratiuppdraget i förskolan  

 
Det läggs mer fokus på att förskolan ska präglas av demokratiska grunder. Ett flertal studier 

har undersökt hur inflytande och demokrati kan tillämpas i förskolan. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) undersöker i sin studie hur barns rättigheter till inflytande och 

delaktighet ser ut i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur begreppen delaktighet 

och inflytande uppfattas av barnet i en förskola med hög kvalité. Studien bygger på 

semistrukturerade intervjuer med barn. Ribaeus (2014) har gjort en studie om demokrati i 

förskolan, vars syfte är att undersöka och utveckla ny kunskap om hur förskolans 

demokratiuppdrag kommer till uttryck i förskolan. Studien fokuserar på hur förskolläraren 

möjliggör förskolans demokratiuppdrag och hur barnen tar tillvara på de tillfällen där de har 

möjlighet. Ribaeus avhandling utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv och bygger på 

observationer och intervjuer. 

 

Ribaeus (2014, s. 20) hävdar att inflytande och delaktighet är två viktiga begrepp inom 

demokrati. Vidare menar Ribaeus (2014, s. 20 och 22-25) att vuxna är ansvariga för att barn 

delges delaktighet och inflytande och menar att en möjlig orsak till att barn inte får inflytande 

eller görs delaktiga kan bero på att vuxna inte ser barnen som tillräckligt kompetenta. Det 

framkommer i studien att barns rätt till inflytande och delaktighet många gånger är reducerat 

till att barnen tillåts att få välja en aktivitet där besluten sker genom röstning. Ribaeus menar 

att inflytande och delaktighet innebär mer än att bara bestämma och att det även kan handla 

om att få inflytande i verksamheten på andra sätt. Vidare menar Ribaeus att det kan innebära 

att barnen får uttrycka sin mening i det som är meningsfullt för dem. Även Sheridans och 

Pramling Samuelssons (2001, s. 169) studie visar att inflytande är en viktig del av demokrati. 
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Vidare är barns rätt till inflytande och deras möjlighet till att göra sin röst hörd viktigt för att 

utveckla demokratiska principer. 

 

Det framkommer i resultatet i Sheridans och Pramling Samuelssons studie (2001, s. 183-184 

och 188-190) att barn upplever att beslutstagande främst handlar om att bestämma vad man 

vill göra tillsammans med andra eller själv. Resultatet visar att i de situationer då 

förskolläraren och barnet gör något tillsammans, exempelvis spelar spel, upplever att de 

deltar under samma förutsättningar och att både barn och vuxna har möjlighet att bestämma 

och påverka. Resultatet visar även att barnen upplever att de främst får inflytande i den fria 

leken, då barnen får möjlighet till att diskutera och förhandla med sina kamrater. Det 

framkommer i resultatet att barnen är medvetna om att de kan välja att göra vissa aktiviteter 

men att de inte alltid kan bestämma när de får göra dessa aktiviteter. Det framkommer även 

att barnen har ett begränsat utrymme för inflytande i rutiner och styrda aktiviteter. I enlighet 

med Sheridan och Pramling Samuelsson framkommer det även i Ribaeus (2014, s. 115 och 

118) resultat att i planerade aktiviteter och rutinsituationer som styrs av förskollärarna 

begränsas barns möjlighet till inflytande. Vidare menar Ribaeus att inflytande i dessa 

situationer endast sker genom olika typer av motstånd då barnet utmanar de uppsatta 

reglerna. Ribaeus tolkar detta som att barnen är medvetna om de uppsatta reglerna men att 

de också är medvetna om att reglerna är förhandlingsbara och att de genom motstånd får 

möjlighet att påverka sin situation. 

 

Resultatet i Ribaeus (2014, s. 99-100, 102 och 126-127) studie visar att det är problematiskt 

att föra in de mål som förskolans styrdokument sätter upp för verksamheten, då det saknas 

redskap för hur detta arbete ska utföras. Resultatet visar även att förskollärarna har en 

uppfattning om att förskolans demokratiuppdrag handlar om att barns inflytande tas tillvara 

på. Vidare visar resultatet att det är förskollärarna själva som ger barnen denna möjlighet 

eller för den delen begränsar dem i deras inflytande. Det framkommer även att förskollärarna 

försöker uppmärksamma barnens egna initiativ och uppmuntrar dem att komma med egna 

förslag. Förskollärarna försöker också ge barnen verktyg att praktisera i olika demokratiska 

situationer. Detta innefattas bland annat av att barnen ska utveckla sina förmågor i att lyssna 

till varandra, vilket i studien anses vara ett viktigt kriterium för att få inflytande. Andra 

faktorer som kan påverka barns inflytande är relationen mellan barn och förskollärare då 

resultatet visar att en bra relation skapar bättre möjligheter till inflytande. En intressant 

aspekt som framkommer i resultatet i Ribaeus studie är att det finns hinder som begränsar 

barns rätt till reellt inflytande, vilket är förskollärarnas egen inställning. Det framkommer att 

förskollärarna lägger mer fokus på att se hinder snarare än att se möjligheter, vilket kan 

kopplas till att förskollärarna anser att arbetet med barns inflytande är komplext. Detta 

resulterar i att förskollärarna missar möjligheter till barns inflytande. I liknelse med Ribaeus 

resultat framkommer det även i Sheridans och Pramling Samuelssons studie (2001, s. 188) 

att förskollärarna upplever svårigheter i det demokratiska arbetet då det anses vara svårt att 

veta vad och hur barnen kan bli delaktiga i besluten 
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4. Teoretiska perspektiv  

De teoretiska utgångspunkterna som tas upp i denna del, ”Barns perspektiv och 

barnperspektiv”, ”Det kompetenta barnet” och ”Fenomenologi” syftar till att redogöra för 

de perspektiv och begrepp som ligger till grund för denna studie och som därmed studien 

utgår ifrån.  

4.1 Barns perspektiv och barnperspektiv  

 

En central utgångspunkt i denna studie är begreppet barns perspektiv. Barns perspektiv 

diskuteras ofta i relation till begreppet barnperspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003, s. 1) menar att dessa två begrepp inte är synonyma. Barnperspektiv och barns 

perspektiv används frekvent i dagens samhälle och de representerar olika synsätt och 

perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson menar att dessa två begrepp representerar 

barns värld och barns egna röster. Även Halldén (2003, s. 13-14) redogör för skillnaden 

mellan barns perspektiv och barnperspektiv och menar att det handlar om vem det är som 

formulerar perspektivet. Barnperspektiv innefattar ett synsätt där vuxna intar ett perspektiv 

i syfte att se till barns bästa och att få syn på barns villkor. Barnperspektivet används även 

för att studera barnens kultur. Detta kan exempelvis handla om att reflektera över hur 

konsekvenser av politiska beslut påverkar barnen och vilka erfarenheter som innefattas i de 

positioner som barnen får inta i vårt samhälle. När man intar ett barnperspektiv är inte alltid 

barnens egna utsagor eller information från barnen nödvändigt, till skillnad från när man 

närmar sig barns perspektiv. Vidare menar Halldén att barns perspektiv, formulerat i två ord, 

innebär istället ett synsätt som syftar till att fånga den kultur som är barnets, utifrån barnets 

egna synsätt. För att fånga barns perspektiv är därför barns egna utsagor och uttryck av 

största betydelse. 

 

Enligt Svenning (2011, s. 45 och 47) behöver man kritiskt granska sin egen tolkning som 

grundas på barnets bästa, för att inte riskera att hamna i en bekräftande inställning där vuxna 

tror oss veta vad som är bäst för barnet, för att på så sätt missa barnets egna tolkningar. 

Vidare menar Svenning att ett barn riskerar att gå miste om möjligheter till inflytande om 

den vuxne utgår från sitt eget barnperspektiv istället för att intressera sig för barnets egna 

perspektiv. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71-72) lyfter barns perspektiv i förhållande till 

delaktighet och inflytande och menar att dessa begrepp samverkar med varandra i den 

pedagogiska verksamheten. Det finns en ömsesidighet mellan delaktighet och barns 

perspektiv då det är avgörande att vuxna kan inta barns perspektiv för att kunna göra barn 

delaktiga. Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan att för att kunna närma sig barns 

perspektiv behöver vuxna tillskriva barns egen kultur ett värde. Detta innebär ett 

förhållningssätt där vuxna har förståelse för att barn har egna sätt att förstå och erfara sin 
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omvärld. För att barnen ska få möjlighet till att påverka sin egen situation behöver de få vara 

delaktiga men vuxna behöver även tillskriva ett värde till det som barnen uttrycker. 

Fortsättningsvis menar Pramling Samuelsson och Sheridan att då vuxna lyckas fånga barns 

perspektiv och därmed även göra dem delaktiga, får barn erfarenheter av att känna sig 

förstådda och delaktiga. När barn erfar sig förstådda och hörda och känner att deras intressen, 

idéer och intentioner tas tillvara på i verksamheten blir barnen delaktiga och får vidare ett 

inflytande i verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan lyfter vikten av att närma sig 

barns perspektiv i syfte att ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet vilket är mer 

uttalat i dagens styrdokument än tidigare då det demokratiska uppdraget har en tydlig och 

konkret innebörd i den pedagogiska verksamheten.   

 

I likhet med Pramling Samuelsson och Sheridan redogör även Arnér (2009, s. 28) för vikten 

av perspektivtagande i förhållande till barns inflytande i förskolan. Vidare menar Arnér att 

man kan använda sig av olika perspektiv för att analysera och förstå diverse situationer som 

uppstår i förskolan och att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är centrala i 

förskolans praktik. I enlighet med Halldén (2003) och Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) menar Arnér att barnperspektiv handlar om att vuxna tar ett perspektiv på barn medan 

barns perspektiv syftar till att få fatt i barns egna perspektiv. 

 

4.2 Det kompetenta barnet  
 
I många olika sammanhang nämns ofta begreppet det kompetenta barnet som innebär att 

man ser till barnets egna förmågor och kompetenser. Johannesen och Sandvik (2009, s. 16 

och 77) menar att fokus på barns kompetenser har ökat de senaste åren. Vidare menar 

Johannesen och Sandvik att till skillnad från att se barn som ”tomma kärl” och som behöver 

fyllas med kunskap, har synen på barnet utvecklats till en syn på där barnet har viljor, 

förmågor och intentioner. Johannesen och Sandvik påpekar att den tidigare synen på barnet 

där vuxna trodde sig veta barnets bästa har blivit ifrågasatt. Att barnen i dagens förskola 

betraktas som kompetenta ställer krav på vuxna att lyssna på barns upplevelser och tankar, 

något som även är centralt för att barn ska få möjligheter till delaktighet och inflytande. I 

enlighet med Johannesen och Sandvik menar även Jonstoij och Tolgraven (2001, s. 24) att 

synen på barn har förändrats med tiden. Jonstoij och Tolgraven talar om ett paradigmskifte 

gällande synen på barn i forskning, där en övergång har skett från att se på barn som ömtåliga 

till numera kommunicerande och kompetenta och där uttrycket det kompetenta barnet har 

blivit mer uttalat. 

 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 58-60) är pedagogen egen barnsyn av stor betydelse 

för hur man bemöter barnen. Den aktuella barnsynen är därmed avgörande för att ge barn 

förutsättningar för att synliggöra och använda sina kompetenser. I enlighet med Johannesen 

och Sandvik (2009) och Jonstoij och Tolgraven (2001) menar även Åberg och Lenz Taguchi 

att det har skett en utveckling gällande synen på barn i förskolan. Förskolläraren har gått 

från en roll som förmedlingspedagog vars främsta uppgift var att förmedla kunskap till 

barnen till en roll som medforskande pedagog där både barn och vuxna får använda sina 

kompetenser och lära tillsammans. Detta innebär att det inte längre är vuxna som äger all 
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kunskap och som ansvarar för att denna kunskap ska förmedlas till okunniga barn utan att 

vuxna och barn numera har lika mycket att lära av varandra. Vidare menar Åberg och Lenz 

Taguchi att det kompetenta barnet innebär en barnsyn där den vuxne tror på barnets 

inneboende förmågor och ser barnets nyfikenhet och lust till att lära. Åberg och Lenz 

Taguchi menar att samtliga pedagoger innehar en omedveten eller medveten barnsyn, och 

att den barnsyn som ryms i förskolans verksamhet ligger till grund för den pedagogiska 

verksamhet som skapas. Även Halldén (2007, s. 11) menar att när vuxna möter barn i 

förskolan kännetecknas detta bemötande av innestående föreställningar gällande barns 

kompetens. 

Även Bjervås (2003, s. 55, 59 och 67) redogör för begreppet det kompetenta barnet och 

menar att det är ett begrepp som ofta nämns i dagens förskola. Bjervås menar att begreppet 

kompetens är ett positivt värdeladdat ord som används i diverse sammanhang och att det i 

förskolan har kommit att bli centralt att se till barnets kompetens. Vidare menar Bjervås att 

det krävs att vuxna reflekterar över vad begreppet det kompetenta barnet har för innebörd. 

Bjervås påpekar att det möjligen kan vara vår barnsyn som styr vilka förväntningar vi har på 

barnet, vilket i sin tur kan leda till att barnets potentialer tas till vara på eller blir begränsade. 

Bjervås menar att vid sidan av begreppet det kompetenta barnet finns även en bild av barnet 

som sårbart och beroende av vuxna. Detta innebär att läraren måste kunna möta båda sidorna 

av barnet, både som sårbart och kompetent. 

I likhet med Bjervås menar Jonstoij och Tolgraven (2001, s. 24-25 och 29) att det numera 

finns en stark syn på barnet som kompetent. Vidare menar Jonstoij och Tolgraven att synen 

på barns kompetenser är centralt i Reggio Emilia där det istället benämns som det ”det rika 

barnet” vilket innebär att barnet själv är med och konstruerar sin kunskap redan från födseln. 

Begreppet ”det rika barnet” som myntades av Loris Malaguzzi, innebär att barnet är sin egen 

forskare som söker sin egen mening. Jonstoij och Tolgraven menar att det inom Reggio 

Emilia finns en stark tro på att barnen utvecklas i dialog med andra. Här talar man även om 

”den rike pedagogen” som syftar till en medforskande pedagog som följer och stöttar barnen 

i sitt eget tänkande. I enlighet med Halldén (2007) menar Jonstoij och Tolgraven att den 

synen vi har på barnet även kommer att påverka hur vi bemöter barnet. 

4.3 Fenomenologi  
 

Denna studie bygger på en fenomenologisk ansats. Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 11-

12) beskriver att ett fenomenologiskt perspektiv har sin utgångspunkt i filosofi och används 

för att studera mänskliga erfarenheter och upplevelser. Vidare menar Smith m.fl. att det 

fenomenologiska perspektivet har ett särskilt intresse i att undersöka och förstå människors 

livsvärldar i syfte att få kunskap om hur människor kan tänkas förstå och tolka fenomen 

utifrån tidigare erfarenheter. Fenomenologi används därmed för att beskriva och ge kunskap 

om fenomen utifrån hur dessa fenomen ter sig för människor. Inom fenomenologin finns 

flera inriktningar, men gemensamt för dem är synen på människans upplevelser.  

 

Bengtsson (2005, s. 12) beskriver att ordet fenomen som betyder ”det som visar sig” är det 

som fenomenologin har fått sitt namn ifrån. Grundsynen i fenomenologin innebär därmed 
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att det finns en relation mellan objekt och subjekt, vilket syftar på tanken om att ”det inte 

kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för”. Med andra ord 

innebär det att ett fenomen är ”så som de visar sig för någon”. 

 

Smith m.fl. (2009, s. 12-13) menar att fyra filosofer har spelat en stor roll i fenomenologins 

utveckling, Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger och Sartre, men att Husserl har haft en mer 

framträdande roll inom fenomenologin. Enligt Smith m.fl. menade Husserl att en 

fenomenologisk undersökning innebär en studie av mänskliga erfarenheter. Enligt Smith 

m.fl. hävdade Husserl även att erfarenheter tas för givet i det vardagliga livet och att man 

behöver ta ett steg tillbaka i sina dagliga erfarenheter för att medvetet reflektera över 

upplevda fenomen och på vis komma att vara fenomenologisk. Inom fenomenologin 

utvecklade Husserl en metod vars syfte var att identifiera de inre strukturerna som 

kännetecknar mänskliga upplevelser. I denna metod hävdade Husserl att en viktig del är att 

överväga och reflektera över konsekvenserna av det som tas för givet i det vardagliga livet. 

Enligt Giorgi och Giorgi (2008, s. 26) hävdade Husserl att människan behöver börja med att 

undersöka hur objekt och händelser framstår för det mänskliga medvetandet då inget kan 

samtalas om eller upplevas utan att det utgår från människans medvetande. Vidare påpekar 

Giorgi och Giorgi att Husserl hävdade att det är först när människan får syn på detta som 

kunskap skapas.   

 

Bengtsson (2005, s. 12 och 16-17) menade att det var Husserl som utvecklade begreppet 

livsvärld, ett centralt begrepp inom fenomenologin, som grundar sig i ett projekt vars syfte 

var att göra all vetenskaplig kunskapsbildning säker. Bengtsson skriver att Husserl menade 

att då man ser saker ur ett objektivt perspektiv, går vetenskapen miste om sin betydelse för 

människans dagliga liv. Detta resulterar i att avståndet mellan objektivismen och 

subjektivismen blir större. Subjektivismen representerar livsvärlden, den värld människor 

lever sina liv i och där världen står i relation till ett subjekt. Vidare menar Bengtsson att 

subjektet alltid vänder sig mot något annat än sig självt och menar att denna innebörd är 

grundläggande för fenomenologin. 

 

Bengtsson (2005, s. 12-13) påpekar att det finns variationer inom fenomenologin och att 

Husserl delade in fenomenologin i tre olika faser, förfenomenologisk fas, deskriptiv 

fenomenologi och transcendental fenomenologi. I den förfenomenologiska fasen 

härstammar teorier från Husserls lärare med avtryck inom psykologin som vetenskap. Den 

andra fasen, den deskriptiva fenomenologin, ifrågasätter och är kritisk mot psykologismen. 

I den tredje fasen, den transcendentala fasen menar Husserl att all mening och giltighet finns 

i ett transcendentalt medvetande. Enligt Husserl utvecklades epochén under denna fas där 

man håller tillbaka sitt omdöme tills man vet säkert vad man talar om, vilket innebär att 

epochén sätter erfarna saker inom parentes. Syftet med epochén blir därmed att återföra det 

som vi tar för givet i vår erfarenhetsvärld till ett absolut medvetande. Merleau-Ponty 

(2002[1962], s. 278) beskriver att transcendental reflektion inte medför något som inte redan 

finns där men beskriver att man först behöver reflektera över och tänka på ett fenomen för 

att sedan bli medveten om att det finns. Detta innebär att reflektionen inte tillför något nytt 

utan uppmärksammar medvetandet på det som redan finns där.  
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Bengtsson (2005, s. 14-15) hävdar att inom fenomenologins existensfilosofiska företrädare, 

vilket innefattas av Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty, läggs en stor vikt vid betydelsen 

av subjektet. Fokus läggs därmed inte bara på ”vad” något är, utan även ”att” något finns. 

För att erfarenheten av vår verklighet ska uppfattas som sann kan vi följaktligen inte skilja 

på dessa. Bengtsson ger ett exempel och menar att då man uppfattar ”att någon är arg” och 

därmed ser till subjektet, kan det leda till en djupare föreställning än att endast uppfatta att 

”någon kan vara arg”. Vidare resulterar detta i olika reaktioner på det upplevda fenomenet 

beroende på om fenomenet upplevs som existerande.  

4.4 Sammanfattning  

 

I denna studie kommer ett fenomenologiskt perspektiv, där syftet är att synliggöra hur 

människor upplever och erfar fenomen, användas för att undersöka hur ett urval förskollärare 

uppfattar att de arbetar med toddlares inflytande. Fenomenologin som utgångspunkt i denna 

studie kommer därmed att användas för att närma sig fenomenet inflytande utifrån 

förskollärarnas livsvärldar och upplevelser. Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, 

två begrepp som är centrala i förskolans värld och som beskriver vuxnas perspektiv på barn 

respektive barns egna perspektiv, kommer i denna studie användas för att få en djupare 

förståelse för vilket perspektiv förskollärarna intar då de analyserar och förstår de situationer 

som uppstår i verksamheten gällande toddlares inflytande. Begreppet ”Det kompetenta 

barnet” vars betydelse syftar till en barnsyn där barn ses som kompetenta och fulla av 

förmågor kommer att användas för att förstå den barnsyn som ligger till grund för hur 

förskollärarna ser på toddlare i förskolan och därmed vilket inflytande de tillskrivs.  
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5. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett urval förskollärare uppfattar att de arbetar 

med toddlares möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. 

 

 Följande frågeställningar har ställts: 

 

- Hur definierar förskollärare begreppet inflytande? 

- Vilka möjligheter uppfattar och upplever förskollärare i arbetet med toddlares 

inflytande? 

- Hur uppfattar förskollärare att de organiserar verksamheten för att ta tillvara på 

toddlares inflytande? 

 

  

5.1 Arbetsfördelning  
 

 

Vi har varit likvärdigt delaktiga i utformandet och skapandet av detta arbete. Den större delen 

av detta arbete har vi utfört tillsammans och några delar har vi diskuterat och sedan skrivit 

ned var för sig. Vi har tillsammans sökt, samlat och bearbetat relevant av litteratur och 

vetenskapliga artiklar utifrån vårt valda ämne. De delar som Marie har ansvarat för att skriva 

i rapporten är inledningen, ”Det kompetenta barnet”, urval och etiska ställningstaganden i 

metod. Rebecka har ansvarat för att skriva bakgrund och ”Barnperspektiv och barns 

perspektiv” samt genomförande i metod och metodval. Rapportens resterande delar har vi 

arbetat fram och formulerat tillsammans. Åtta intervjuer har genomförts i denna studie. 

Under samtliga intervjuer har vi båda medverkat. Vidare har Marie haft den ledande rollen 

och har ansvarat för att kontakta och genomföra fyra stycken intervjuer med förskollärare i 

en mindre kommun i Mellansverige. Rebecka har på ett likvärdigt sätt ansvarat för fyra 

stycken intervjuer i en större avgränsade kommun. Det material som framkommit under 

intervjuerna har vi transkriberat, analyserat och sammanställt tillsammans. 
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6. Metod  

Detta metodavsnitt kommer att innehålla en redogörelse för hur studien har genomförts. 

Denna del syftar till att redogöra för och reflektera över studiens valda metod, beskriva hur 

intervjuerna har genomförts, vilket urval som skett, hur materialet har bearbetats, samt vilka 

etiska ställningstaganden som gjorts.  

 

 

6.1 Kvalitativ intervju  
 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes kvalitativa intervjuer. Syftet med 

kvalitativa metoder är enligt Bell (2016, s. 20) att ta reda på hur människor upplever sin 

värld. Bell menar att kvalitativa metoder används för att få insikt snarare än att få fram en 

statistisk analys. I denna studie valdes denna metod för att få mer utvecklade och fördjupade 

svar från respondenterna samt för att kunna ställa följdfrågor. Även Lantz (2007, s. 34 och 

46) menar att kvalitativa analyser ger större möjligheter till att beskriva och öka förståelsen 

för nya fenomen. Utifrån denna analys kan fenomenet belysas från ett nytt perspektiv. Vidare 

menar Lantz att en stor fördel med denna metod är att samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten gör att intervjuaren kan skifta perspektiv genom att närma sig fenomenet 

utifrån respondenten och dennes perspektiv. Enligt Smith m.fl. (2009, s. 12) är den 

kvalitativa metod främjande för ett fenomenologiskt perspektiv där människors upplevelser 

och erfarenheter står i fokus. Med dessa utgångspunkter, att en kvalitativ metod bidrar till 

kunna beskriva och förstå nya fenomen samt möjligheten till insikt och fördjupad förståelse 

genom människors upplevelser och erfarenheter, valdes därmed en kvalitativ metod i denna 

studie i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Bell (2016, s. 189) redogör vidare för kvalitativa intervjuer och menar att en stor fördel med 

intervjumetoden är att den lämnar utrymme för flexibilitet. Vidare menar Bell att man får 

mer kunskap om vad som avges i en respons i form av mimik, tonfall och pauser som annars 

inte skulle avslöjas i andra metoder. Enligt Bell kan en skicklig intervjuare även fånga upp 

respondentens känslor, motiv och idéer på ett sätt som annars inte är möjligt, exempelvis i 

enkäter.  

 

I denna studie har intervjuerna genomförts i form av semistrukturerade intervjuer. Smith 

m.fl. (2009, s. 59-60) definierar att en semistrukturerad intervju innehåller ett schema där 

förutbestämda ämnen och kategorier berörs genom att ställa öppna och breda frågor. Även 

Bell (2016, s. 193) redogör för semistrukturerade intervjuer och menar att de innehåller ett 

förbestämt frågeschema. Smith m.fl. (2009, s. 59-60) menar att semistrukturerade intervjuer 

är en intervjuform som ofta används då intervjuaren planerar att genomföra en tolkande 

fenomenologisk analys, och därmed utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Vidare menar 

Smith m.fl. att en semistrukturerad intervju är uppbyggd på så vis att den lämnar utrymme 

för intervjupersonen att berätta fritt om bestämda ämnen som intervjuaren vill få information 
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om. Enligt Smith m.fl. innehåller en semistrukturerad intervju förberedda frågor men lämnar 

samtidigt utrymme att ställa följdfrågor beroende på vad intervjupersonen berättar. Smith 

m.fl. menar att syftet med att utveckla ett frågeschema är få detaljerad information om 

intervjupersonens erfarenheter som berör undersökningen. Inför intervjuerna i denna studie 

skapades därför ett frågeschema med eventuella följdfrågor som skulle kunna visa sig vara 

aktuella. I detta frågeschema berördes relevanta kategorier utifrån studiens syfte.  

 

 

6.2 Urvalsgrupp  

 

I denna studie deltar förskollärare som arbetar eller som tidigare har arbetat på en 

småbarnsavdelning. I studien medverkar åtta utbildade förskollärare som har olika stor 

erfarenhet av att arbeta på en småbarnsavdelning på en förskola. Samtliga tillfrågade 

förskollärare tackade ja till att delta i studien. Avgränsningen i detta urval, att endast utgå 

från förskollärares perspektiv och inte barnskötares då även barnskötare är en verksam 

yrkesgrupp i förskolan, var med anledning av att vi ansåg att förskollärares perspektiv är mer 

relevant för vår kommande yrkesroll. Bell (2016, s. 179-180) menar att urvalet påverkas och 

begränsas av den tid man har till sitt förfogande. Studiens fokus på förskollärares perspektiv 

påverkades även av studiens tidsram då vi ville ha goda förutsättningar till att analysera och 

bearbeta det material som framkom.  

 

Förskolorna som de deltagande förskollärarna arbetar på ligger dels i en småstad och dels i 

en storstad i mellersta delen av landet. För att hitta medverkare till denna studie kontaktades 

olika förskolor som både var slumpmässigt utvalda och några förskolor där vi har haft vår 

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, via e-post. En fördel med att utföra en intervju på 

förskolor där vi har haft vår VFU är att de känner oss sedan tidigare vilket kan inbringa en 

trygghet hos respondenten. Detta kan leda till en mer avslappnad intervju. Nedan redogör 

tabell 1. för samtliga deltagare i studien. I tabellen klargörs även hur länge förskollärarna 

har arbetat i förskolan samt om de arbetar i en småstad eller i en storstad. Namnen på 

deltagarna är fiktiva för att säkerhetsställa deras anonymitet. 
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                             TABELL 1. Deltagare 

 

Deltagare Färdigutbildad 

som 

förskollärare 

Storstad/ 

småstad 

   

Berit 1991 Småstad 

Marianne 2003 Storstad 

Annika 2008 Storstad 

Jannike 2017 Storstad 

Jennifer 2017 Småstad 

Emma 1996 Småstad 

Ann-Sofie 1999 Småstad 

Malin 2005 Storstad 

 

6.3 Genomförande  

 

När de förskollärare som kontaktats för studien tackat ja till medverkan bestämdes tid och 

plats för intervjun. Deltagarna informerades om syftet med studien i samband med att de fick 

en förfrågan om att delta. Enligt samtliga förskollärares önskan genomfördes intervjuerna 

på respektive förskollärares arbetsplats på en tid som föreslogs av deltagaren. Bell (2016, s. 

201) menar att då man intervjuar människor är det viktigt att ta hänsyn till deras behov och 

önskemål vad gäller plats och tid för genomförandet av intervjun oavsett vad det orsakar för 

besvär för intervjuaren själv. Även Esaiasson (2017, s. 278) menar att intervjun ska 

genomföras på en plats där deltagaren känner sig bekväm. Intervjuerna i denna studie 

genomfördes därför på platser valda av deltagarna. 

 

Inför intervjun skickades ett informationsbrev ut via mejl till deltagarna (se bilaga 1) med 

kortfattad information om studiens innehåll. Då förskollärarna efterfrågade att få frågorna 

innan intervjun skickades intervjufrågorna ut i förväg (se bilaga 3). Väl på plats för intervjun 

fick även studiens deltagare skriva på ett medgivandeintyg (se bilaga 2) där de skriftligt fick 

godkänna att medverka i studien. Samtliga intervjuer i denna studie spelades in i form av en 

ljudinspelning för att skapa möjligheter till att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 

igen. Detta för att undvika felaktiga tolkningar och analyser av vad som sades. Detta 

godkändes i god tid av samtliga deltagare innan intervjuerna påbörjades då denna 

information förmedlades redan i informationsbrevet. Ljudinspelningen kompletterades med 

anteckningar under intervjuns gång. Ljudinspelningarna lämnade däremot utrymme till att 

koncentrera sig på intervjun och inte på att endast anteckna. Esaiasson (2017, s. 279) menar 
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att även den som använder sig utav en ljudinspelning bör skriva anteckningar för att inte gå 

för fort fram med frågorna och på så vis lämna utrymme för eftertanke och reflektion. Bell 

(2016, s. 196) menar att en fördel med att använda sig av ljudinspelning är att det går att 

kontrollera den exakta ordföljden i det som sades då man kan komma att vilja använda sig 

av citat. Vidare menar Bell att ljudinspelning är av största vikt i de tillfällen då man ska göra 

en innehållsanalys då det ger möjlighet att gå tillbaka och lyssna flera gånger på materialet.   

 

I intervjuerna formulerades öppna frågor i syfte att få fram mer information och fördjupade 

svar, detta gjordes genom att undvika ja och nej frågor och värderande frågor. Frågorna hade 

organiserats i lämplig ordningsföljd så att de skulle bli sammanhängande. Bell (2016, s. 191) 

menar att frågornas formulering är av största vikt i genomförandet av intervjuer. Enligt Bell 

ska frågorna karaktäriseras av icke ledande frågor och icke värderande frågor. Vidare menar 

Bell att frågorna ska ställas en i taget och att de inte ska innehålla några outtalade 

förutsättningar. I denna studie genomfördes även en provintervju med en förskollärarstudent 

för att undersöka hur ordningen på frågorna samspelade samt dess innehåll. Lantz (2007, s. 

60) beskriver att en provintervju kan vara gynnsam då man som intervjuare kan få användbar 

kritik på frågornas uppläggning och innehåll. I enlighet med Lantz menar Esaiasson (2017, 

s. 277) att provintervjuer är av största vikt för att senare få ett fungerande dynamiskt samtal 

under intervjutillfället.  

6.4 Tolkande fenomenologisk analys  

 

Då denna studie bygger på en fenomenologisk ansats har en fenomenologisk analys används 

för att analysera det material som framkommit i intervjuerna, även kallad IPA, Interpretative 

phenomenological analysis. Enligt Smith m.fl. (2009, s. 1 och 3) bygger IPA på en 

fenomenologisk ansats där man strävar efter att nå mänskliga upplevelser i det vardagliga 

livet. IPA utgår från tanken om att människan är en meningsskapande varelse som reflekterar 

över försöken att skapa mening av ens upplevelser. Vidare menar Smith m.fl. att i 

genomförandet av IPA är man beroende av vad respondenten berättar för att få tillgång till 

respondentens upplevelse. Vidare innebär det att intervjuaren behöver tolka dennes 

upplevelser. Med IPA som analysmetod är syftet att som undersökare få kunskap om hur 

respondenten i detalj upplever ett visst fenomen. Eftersom att denna studie syftar till att 

undersöka hur förskollärarna upplever toddlares inflytande i förskolan anses IPA som en 

lämplig analysmetod för denna studie, eftersom IPA utgår från personens egna upplevelser 

i deras livsvärld. Smith m.fl. (2009, s. 81-84, 91-92, 96-97 och 100-101) redogör för sex 

grundläggande steg i IPA analysen; 

 

Steg 1: Läsning och omläsning 

 

Första steget i en IPA analys är fördjupa sig själv i sin första utskrift där materialet utläses 

ett flertal gånger. I detta stadie kan det vara gynnsamt att ha en ljudinspelning till hjälp för 

att återigen ta del av intervjun i syfte att undersöka om ens första uppfattning stämmer 

överens med det inspelade materialet. Detta för att få en mer komplett och korrekt analys. 
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Det är viktigt att under processens början uppmärksamma och fokusera på respondentens 

uttalande för ta del av respondentens värld.  

 

Steg 2: Inledande noteringar 

 

Detta steg är det mest tidskrävande då intervjuaren behöver ha ett öppet sinne och kunna 

notera allt som är utav intresse i studien för att därmed utveckla en djupare analys. 

Intervjuaren behöver i detta stadium lära sig att identifiera olika sätt som respondenten 

uttrycker sig genom att använda sig av ett fenomenologiskt fokus för att tydligt förstå vad 

respondenten uppfattar som meningsfullt. Genom att notera det som är meningsfullt för 

respondenten kan intervjuaren lättare hitta mönster att analysera och därmed närma sig 

respondentens livsvärld.   

 

Steg 3: Utvecklande av framväxande teman 

 

I detta steg syftar intervjuaren till att urskilja och identifiera möjliga teman. I och med att 

intervjuaren försöker att identifiera olika teman, bryts delar av en berättelse ned i mindre 

delar. Fokus ligger på att urskilja och uppmärksamma viktiga och avgörande delar i texten 

som intervjuaren kan använda i sina teman. De teman som skapas avspeglar inte bara 

respondentens egna ord utan även intervjuarens tolkning av orden.  

 

Steg 4: Sökande efter samband mellan framväxande teman 

 

När man har valt ut olika teman är nästa steg att kartlägga hur dessa teman hänger ihop och 

sortera dem i kronologisk ordning. Genom att kartlägga dessa teman är det lättare att finna 

kopplingar och samband. Hur intervjuaren får fram dessa teman beror till stor del på hur 

frågorna är formulerade och studiens omfattning. Teman som innehåller gemensamma 

samband och mönster kopplas ihop. När olika teman analyseras är det gynnsamt att inte 

endast fokusera på samband utan att även uppmärksamma olikheter i mönstret i 

transkriberingen.  

 

Steg 5: Gå vidare till nästa fall 

 

I de flesta studier deltar flera respondenter och detta steg syftar därför till att väva ihop de 

olika utsagorna i processen. När intervjuaren analyserar nästa utsaga är det viktigt att hålla 

isär respondenternas upplevelser för att inte låta analysen påverkas av tidigare uttalanden. 

Syftet är att varje respondent ska kunna delge sina upplevelser utan att intervjuaren går efter 

tidigare framkommen information.  

 

Steg 6: Sökande efter mönster mellan fallen 

 

Analysens avslutande steg handlar om att identifiera kopplingar och gemensamma mönster 

mellan det material som framkommit i analyserna utifrån de olika intervjuerna. Genom att 

identifiera likheter i utsagorna kan tydliga teman skapas. De teman och mönster som 

återkommer används för att skapa en tydligare helhet i det sammanställda materialet.  
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Denna studie har analyserats efter en beskrivning av IPA utifrån Smith m.fl. Intervjuerna 

spelades in i syfte att kunna återuppleva det som sades för att kunna göra korrekta tolkningar 

utifrån det som framkom. Efter intervjuerna transkriberades materialet och det bearbetades 

genom att läsas igenom ett flertal gånger. Därefter påbörjades sökandet efter återkommande 

teman med fokus på respondentens uttryckta upplevelser samt att identifiera sådant som 

respondenten uttryckte som meningsfullt. Identifiering och kopplingar av gemensamma 

teman påbörjades efter egna tolkningar. Vidare kartlades dessa teman för att få förståelse för 

hur dessa teman samverkar. Detta jämfördes sedan med material från övriga intervjuer för 

att slutligen kunna analysera återkommande teman och mönster mellan de olika materialen. 

Utifrån den insamlade empirin framkom fyra olika teman som sedan presenteras i 

resultatdelen. I resultatet lyfts relevanta citat i syfte att illustrera vad respondenten uttalade 

för att få visa på den exakta upplevelsen av fenomenet. 

6.5 Reflektion över metodval  

 

För att kunna säkerhetsställa en studies trovärdighet och giltighet talas det ofta om begreppen 

reliabilitet och validitet. Bell (2016, s. 133-134) menar att oavsett vilken metod som används 

för datainsamling i en studie, måste den kritiskt granskas för att se hur tillförlitlig och giltig 

informationen är. Begreppet reliabilitet syftar på hur tillförlitlig metoden är då den får fram 

samma resultat vid olika tillfällen men under samma omständigheter. Vidare menar Bell att 

en fråga inte är reliabel om den ger ett svar vid ett tillfälle men ett helt olikt svar vid ett annat 

tillfälle. Bell redogör även för begreppet validitet och menar att validitet avgör giltigheten i 

en metod, att frågorna som ställs mäter det som avsetts mätas i studien. Enligt Bell är 

reliabilitet och validitet två samverkande begrepp, om fråga saknar reliabilitet saknar den 

även validitet. Bell (2016, s. 20) menar att till skillnad från en kvantitativ metod där forskare 

samlar in fakta och använder sig av siffror för att kunna få generaliserbara resultat och 

därmed tillförlitliga resultat, syftar en kvalitativ metod istället till att beskriva och ge insikt. 

Den kvalitativa metoden blir därför inte mätbar i form av siffror som är generaliserbara. Då 

denna studie bygger på en kvalitativ metod som innefattar åtta intervjuer med förskollärare 

går resultatet inte att generalisera till yrkesgruppen förskollärare. Denna studie syftar istället 

till att ge insikt i hur denna grupp förskollärare ser på och upplever att de arbetar med 

toddlares inflytande. I denna studie har ett ämne studerats som är relevant för den kommande 

yrkesrollen. Detta är något som har berörts under förskollärarutbildningen vilket har bidragit 

till förkunskaper och insikt om det valda ämnet. Bearbetning av relevant litteratur och 

forskning gällande det valda ämnet tillsammans med förkunskap har därmed bidragit till att 

säkerställa studiens giltighet och trovärdighet.  

 

I en kvalitativ fenomenologisk studie liksom denna är det forskaren som gör tolkningar i 

analysen utifrån det som intervjupersonen uttrycker. Smith, m.fl. (2009, s. 40) menar att det 

är forskaren som tolkar och beskriver det intervjupersoner ger uttryck för i deras upplevelser. 

Bell (2016, s. 199-200) redogör för begreppet skevhet och menar att det kan påverka studiens 

resultat. Vidare menar Bell att det i en kvalitativ studie handlar om att vara medveten om att 

intervjuaren kan påverka materialet att det då uppstår en skevhet i resultatet. Denna skevhet 
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beskriver Bell är ofrånkomlig då man intervjuar människor och inte maskiner. Bell menar 

att denna skevhet kan ha sin grund i att intervjuaren har förutfattade meningar om studiens 

valda ämne. För att undvika detta menar Bell att det är viktigt att ständigt vara kritisk och 

ifrågasätta sin egen tolkning.  

 

I denna studie har kunskap om denna eventuella skevhet som kan uppstå ständigt diskuterats 

för att bidra till goda förutsättningar för korrekt bearbetning av materialet. En styrka i denna 

studie är att det har varit två intervjuare under respektive intervju och två stycken som 

analyserat samtliga resultat. Bearbetningen av materialet och metoden har kritiskt granskats 

genom att lyssna om intervjuerna ett flertal gånger för att säkerställa att de tolkningar som 

gjorts stämmer överens med det som intervjupersonen uttryckte. Materialet har därefter 

skrivits ned för att återigen analyserats. Det som framkommit har diskuterats för att kunna 

säkerställa objektiva tolkningar. Analysen av materialet har även följt IPA och därmed 

genomgått samtliga sex steg. Kunskap och medvetenhet om metodens innebörd har bidragit 

till att säkerställa bearbetningen av analysen. Insikten om att studien inte har utgått från egna 

värderingar och förutfattade meningar, att det har varit två intervjuare samt att tolkningen 

gällande materialet har kritiskt granskats kan därmed styrka studiens tillförlitlighet. Bell 

(2016, s. 189) lyfter även att en stor fördel med intervjumetoden är att den bidrar med mycket 

material. Intervjumetoden ansågs därmed gynna denna studie då denna metod gav 

förutsättningar till att få syn på förskollärarnas livsvärldar, erfarenheter och upplevelser.  

6.6 Etiska ställningstaganden  

 

Denna studie har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Inför intervjuerna 

skickades ett informationsbrev ut till samtliga respondenter där det kortfattat beskrevs vad 

studien och intervjun skulle handla om samt att deltagandet var frivilligt (se bilaga 1). 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7) redogör för informationskravet vilket innebär att forskaren ska 

informera samtliga deltagare om forskningens syfte och att deltagandet i studien är frivilligt. 

I informationsbrevet som skickades ut till förskollärarna i denna studie via e-post 

informerades även deltagarna om rätten till att avbryta sitt deltagande.  De informerades om 

att alla uppgifter innefattas av sekretess och att de därmed kommer att vara anonyma och 

inte heller kunna identifieras i studien. Vetenskapsrådet (2002, s. 12) redogör även för 

konfidentialitetskravet vilket innebär att alla personuppgifter som framkommer i en 

undersökning ska innefattas av sekretess och att dessa uppgifter ska förvaras så att ingen 

obehörig får ta del av informationen. I studiens informationsbrev fanns information om att 

en ljudinspelning skulle användas för att underlätta bearbetning av datainsamlingen. Det 

betonades även att ljudinspelningen skulle raderas efter transkriberingen men att materialet 

kommer att analyseras och användas i studien. I informationsbrevet informerades även 

deltagarna om att det material som samlas in endast kommer att användas i denna studie, 

detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002, s. 12) nyttjandekrav som innebär att de 

uppgifter som samlas in endast kommer att användas till forskning. Bell (2016, s. 190) menar 

att som intervjuare har man ett ansvar att delge respondenterna information om vad studien 
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kommer att handla om och vilka typer av frågor som kommer att ställas, samt vad som 

händer med informationen som framkommer under intervjutillfället. 

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 9) lyfter vikten av samtyckeskravet och menar att respektive 

deltagare har rätt att bestämma över sitt deltagande. Vid genomförandet av respektive 

intervju fick samtliga deltagare ett medgivandeintyg att skriva under och därmed ge sitt 

medgivande till att delta frivilligt i studien (se bilaga 2). Medgivandeintyget sammanfattade 

att deltagarna hade tagit del av att studien utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vidare blev respondenterna informerade om att ingen ekonomisk ersättning ingår 

i denna studie. 

 

Frågorna skickades ut i förväg till deltagarna av hänsyn till respondenterna då det 

efterfrågades av samtliga deltagare i denna studie. Detta gav dem även en chans att reflektera 

över frågorna då vi av erfarenhet vi vet att det kan hända att man kommer på saker i efterhand 

som hade varit relevant för studien. Esaiasson (2017, s. 278) menar att deltagarna inte ska få 

för mycket information om studien på förhand då det kan resultera i tillrättalagda svar. Då 

denna studie utgår från en fenomenologisk ansats där förskollärares upplevelser och 

erfarenheter står i fokus, samt då deltagarna även efterfrågade intervjufrågorna valde vi att 

skicka frågorna ut i förväg, då detta ansågs gynna studien.  
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7. Resultat och analys  

Denna del redogör för studiens resultat utifrån fyra återkommande teman som framkommit 

genom analysen av intervjuerna, ”Det demokratiska uppdraget”, ”Förskolans miljö - en 

arena för barns inflytande”, ”Förskollärarens förhållningssätt” och ”Synen på toddlares 

inflytande”. Respektive tema innehåller även en analys av resultatet som bygger på studiens 

teoretiska utgångspunkter.  

7.1 Det demokratiska uppdraget  

 

Enligt det samlade materialet anser förskollärarna att demokratiuppdraget är grundläggande 

i förskolan. De anser att det är ett viktigt uppdrag som finns med hela tiden och inte bara vid 

enstaka tillfällen, att det är en pågående process då man möter nya barn och nya behov. 

Enligt förskollärarna handlar demokrati om rätten att få göra sin röst hörd och även att lyssna 

till andra. De framhäver även rätten till att kunna vara med och påverka och få inflytande 

över sin vardag. Tillika så handlar demokrati enligt förskollärarna om att barnen blir sedda 

och hörda. I det demokratiska uppdraget är arbetet med värdegrunden där allas lika värde 

och jämställdheten mellan könen en central del i de deltagande förskolors pedagogiska 

verksamhet. 

 

Det framkommer att samtliga förskollärare arbetar aktivt med demokrati i förskolan. På en 

av förskolorna arbetar de med mindmaps där de synliggör allas barns röster och barns egna 

förslag. Emma berättar att det då ges en möjlighet till reflektion och diskussion om vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. De diskuterar tillsammans med barnen om hur de ska 

göra om inte alla vill samma sak. Emma lyfter fram ett exempel där det vid ett tillfälle fanns 

tio barn som ville lyssna på en saga men fem barn som inte vill lyssna på en saga, och 

förklarar att det då blev majoriteten som fick välja aktivitet, i detta fall att lyssna på saga. 

Genom att arbeta med demokrati på detta sätt i förskolan får barnen lära sig att demokrati 

inte endast handlar om att själv får vara med och bestämma utan att det även handlar om att 

förstå att andra få vara med och bestämma. Emma menar också att de barnen som syns och 

hörs mest är också de som har mest inflytande. Emma poängterar att det är därför viktigt att 

som förskollärare att ta på sig ”glasögon” och uppmärksamma de barn som inte syns eller 

hörs lika mycket. 

 

Även Annika berättar att de arbetar med demokrati på ett likvärdigt sätt på en annan förskola. 

Annika berättar att de arbetar mycket med demokrati när de har samlingar. I samlingarna 

brukar förskollärarna låta barnen välja vilken saga de vill höra och komma med egna förslag. 

Förskollärarna skriver ner barnens förslag på tavlan och låter sedan barnen få rösta fram 

vilken saga som ska läsas. På så vis framkommer det tydligt vilken bok som får flest röster. 
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Jannike lyfter fram att demokrati handlar om förskollärarens förhållningssätt i sitt samspel 

med både barn och kollegor. Jannike menar att man inte ska ställa frågor för att sedan inte 

lyssna på svaret. I sitt exempel menar hon att om en förskollärare ställer frågan ”ska vi gå 

ut?” till ett barn och därmed ger barnet en möjlighet att svara nej, visar förskolläraren att 

man inte lyssnar på barnet om förskolläraren påvisar att de ändå måste gå ut då oavsett 

barnets svar. I enlighet med Jannike påpekar även Berit vikten av att inte ställa frågor där 

man som pedagog inte kan acceptera svaret och hänvisar till samma typ av fråga. 

 

Marianne berättar att hon upplever att demokrati handlar om att kunna göra sin röst hörd, 

men även att lyssna in andra och kunna rätta sig efter ett majoritetsbeslut. Marianne berättar 

mer hur hon ser på demokratiuppdraget i förskolan; 

 

Asså jag kan tycka att det är först på sista åren egentligen som man har pratat om demokrati i förskolan. 

Jag tycker att det borde vara en självklarhet men jag tror inte att det är det överallt men det borde vara 

det. Asså det här är ändå barnens arena på nått sätt, så att om dom inte kan få göra sin röst hörd här, vart 

ska dom då göra det liksom?  

 

Malin berättar det är viktigt att personalgruppen tillsammans har diskuterat begreppen 

demokrati, delaktighet, inflytande, allas lika värde och vad dessa begrepp har för innebörd. 

Vidare menar Malin att vuxna i förskolan är förebilder för barnen och därför måste de vuxnas 

förhållningssätt präglas av demokrati. Ann-Sofie berättar att för att få en demokratisk grund 

behöver man ta ett steg tillbaka och reflektera, för att på så sätt hindra att man bara gör som 

man brukar göra. Ann-Sofie berättar att hon vid ett tillfälle bad en kollega att filma henne i 

en samling för att på så sätt rannsaka sig själv. Med detta hoppades hon på att få syn på hur 

hon själv bemöter barnen. Frågor som hon ställde sig var, lyssnar jag in alla barnen? Blir 

alla barnen delaktiga? Vidare berättar även Ann-Sofie i enlighet med Malin att man själv är 

en enormt viktig förebild och att man därför behöver rikta bilden mot sig själv ibland. Ann-

Sofie menar att det inte spelar någon roll om man säger att barnen ska lyssna på sina 

kompisar och att man ska respektera varandras åsikter om man själv inte praktiserar det; 

 

”Barn gör ju inte som man säger utan barn gör som man gör, säger man och det är faktiskt 

väldigt sant.” 

 

Jannike poängterar att demokrati handlar om att barnen ska kunna känna att det är värt att 

komma med förslag och menar att det är viktigt att barnen får erfarenhet av att någon lyssnar, 

för att på så sätt få inflytande och kunna påverka sin vardag. Ann-Sofie berättar vidare att 

demokrati och inflytande hänger ihop och menar att inflytande inte endast innebär att barnet 

ska få sin vilja igenom utan att det även handlar om att bli lyssnad på och respekterad. Ann-

Sofie menar att både demokrati och inflytande hör ihop med förskollärarens uppdrag; 

 

Demokrati och inflytande är ju något som vi måste följa då det är vårt uppdrag enligt läroplan, men jag 

tror ändå att det är det som leder till det lustfyllda lärandet i slutändan, att det är det som gör att barnen 

vill komma hit och att det blir en trivsam miljö för alla tänker jag…det är ju viktigt…grunden…huset… 

 

Jannike berättar även att hon försöker se demokrati så som det är uppbyggt i Läroplanen, då 
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det i Läroplanen börjar med en beskrivning av det demokratiska uppdraget och värdegrunden 

i förskolan. Jannike anser att arbetet med demokrati och värdegrunden är en grund för att 

komma vidare med de ämnesspecifika delarna som uttrycks i Läroplanen. 

Gemensamt för de flesta av respondenterna gällande synen på det demokratiska uppdraget 

är att det är grundläggande och att det innefattar rätten av att kunna göra sin röst hörd.  

Förskollärarna uttrycker även vikten av att barn ska känna att de faktiskt får vara med och 

påverka innehållet i verksamheten. Barnen ska känna delaktighet och att alla är lika mycket 

värda oavsett bakgrund.  

7.1.2 Analys av det demokratiska uppdraget 

 

 

Vikten av att arbeta med demokrati uttrycker samtliga förskollärare och de anser att det egna 

förhållningssättet är av största vikt. Detta kan förstås som att respektive förskollärare 

tillskriver värde till de erfarenheter och upplevelser de har av att arbeta med demokrati i 

förskolan. Då de uttrycker vikten av att arbeta med både demokrati och inflytande 

tillsammans med barnen tolkas det som en barnsyn i enlighet med Johannesen och Sandvik 

(2009, s. 16 och 77) där barnet ses som kompetenta och fulla med förmågor. Detta 

resonemang stärks ytterligare då flera förskollärare uttrycker att barnen har möjlighet att 

vara med och påverka i verksamheten i form av röstning och val av aktivitet i samlingar och 

att det därmed skapar tillfällen att diskutera och reflektera över demokrati tillsammans med 

barnen. I enlighet med Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 58-60) kan detta förstås som att 

förskolläraren tar en medforskande roll då diskussion och reflektion sker tillsammans med 

barnen, vilket karaktäriseras av att vuxna och barn lär av varandra och tillsammans.  

Vidare definierar förskollärare att demokrati handlar om att göra sin röst hörd men att även 

kunna rätta sig efter andra och majoritetsbeslut. I arbetet med demokrati menar även 

förskollärare att det är viktigt att ge barn positiva erfarenheter genom att lyssna och 

respektera det som barnen ger uttryck för. Detta kan förstås som ett försök till ett närmande 

av barns perspektiv, ett begrepp som Johansson och Pramling (2003, s. 1) redogör för, där 

det barnen själva ger uttryck för står i fokus och där det barnen uttrycker tillskrivs ett värde.  

7.2 Förskolans miljö- en arena för de yngsta barnens inflytande  

 

Förskollärarna i denna studie uttrycker en gemensam uppfattning gällande förskolans fysiska 

miljö och att den spelar en väsentlig roll för toddlares inflytande. Beroende på hur förskolans 

miljö är utformad påverkas bland annat möjligheterna för toddlare att välja material och vad 

de vill leka med under sin tid på förskolan. Jannike berättar att på den förskolan där hon 

arbetar byggs miljöerna upp utefter vad barnen visar intresse för och att dessa miljöer alltid 

är tillåtande och föränderliga. Jannike menar att barnen på hennes förskola just nu visar ett 

intresse för att samla, hälla och plocka ur saker och att barnen då ges möjlighet till att göra 

detta även om det innebär att blanda olika material. Även Marianne menar att förskolans 
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fysiska miljö är en arena för barns inflytande och menar att tillgängligt material lämnar 

utrymme för barn att ha valmöjligheter i förskolan. Malin berättar att hon tycker att miljön 

ska vara tillgänglig så att toddlarna får möjlighet att välja vad de vill göra och komma åt det 

material de vill ha i förskolans miljö utan ständigt behöva be en vuxen om hjälp;  

 

”Genom att miljön är tillåtande och tillgänglig för alla barn på förskolan, de ska kunna ta 

material utan att be en vuxen om hjälp. Finns materialet nere på barnens nivå så visar det att 

vi pedagoger vill att barnen ska undersöka och använda materialet och att det är okej.” 

 

Samtliga förskollärare uttrycker vikten av att de yngsta barnen ska få påverka sin vardag 

genom att själva ha tillgång till förskolans material och många uttrycker även att förskolans 

miljö utformas efter det som barnen visar ett intresse för. Jennifer menar att på den förskolan 

där hon arbetar försöker de bygga upp miljöer utifrån barngruppens aktuella intressen och 

utifrån det personalen tror att barnen skulle uppskatta;  

 

Man försöker ju skapa en miljö inbjudande miljö för barnen och som man märker att dom är intresserade 

av. Det är väl så jag tänker att man försöker göra också samtidigt som man försöker skapa en miljö som 

man tror barnen ska uppskatta och som man tror utifrån deras perspektiv, det här tror jag att de tycker 

om men det är ju hur vi tolkar att vi tror att de tycker om.  

 

Malin berättar vidare att det material som inte finns inom barnets räckvidd på förskolan där 

hon jobbar är med endast på grund av ett säkerhetstänk. Säkerhet är en begränsande aspekt 

som flera förskollärare lyfter gällande utformning av den fysiska miljön och de yngsta 

barnens inflytande. Flera förskollärare uttrycker att sådant material som de yngsta barnen 

inte anses behärska själva endast tas fram när en pedagog är närvarande eller anpassas till de 

yngsta barnens nivå.   

 

Förutom den fysiska miljön så menar majoriteten av förskollärare att andra aspekter i miljön 

spelar in gällande toddlares möjlighet till inflytande såsom stressade pedagoger och tidsbrist. 

Marianne berättar att hon upplever att stressade pedagoger inte hinner se vad toddlarna vill. 

Jannike menar att tidsbrist påverkar toddlares möjlighet till inflytande då det är mycket som 

ska göras och då det händer saker i verksamheten hela tiden, att föräldrar kommer eller att 

det är rutiner som ska göras. Jannike uttrycker att det är tidskrävande att ge toddlare 

inflytande och att det inte alltid finns tid att vara spontan. Andra aspekter som även uttrycks 

av förskollärarna som anses påverka toddlares möjlighet till inflytande är personaltäthet och 

barngruppsstorlek. Vid stora barngrupper och färre personal upplever förskollärarna att det 

är svårare att ge samtliga toddlare inflytande i verksamheten.   

7.2.1 Analys av förskolans miljö- en arena för de yngsta barnens inflytande 

 

Många av förskollärarna uttrycker de försöker skapa en tillgänglig miljö där barnen själva 

har möjlighet att välja vad de vill göra och ha tillgång till förskolans material. Detta kan 

förstås som att förskollärarna har erfarenheter och upplevelser av att miljön är en viktig 

faktor för toddlare ska få möjlighet till inflytande. Detta kan även förstås som att 
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förskollärare upplever att valmöjligheter och möjlighet till att påverka sin egen situation är 

en viktiga delar av begreppet inflytande. Då förskollärarna uttrycker att barnen själva ska få 

möjlighet att välja vad de vill göra och ta fram material själva genom en anpassad miljö, 

framkommer en barnsyn där barn enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 58-60) ses som 

kompetenta. I enlighet med Åberg och Lenz Taguchi görs tolkningen att barnsyn är en viktig 

förutsättning för hur förskollärare bemöter barnet och vilka möjligheter barnet ges, i detta 

fall hur miljön utformas. Detta resonemang stärkt ytterligare då en av förskollärarna 

uttrycker att när materialet finns nere på barnens nivå så representerar det att pedagogerna 

vill att barnen ska använda och undersöka materialet och att det är okej.  

 

Flera av förskollärarna lyfter att de upplever att säkerhetsaspekter är begränsande faktorer i 

utformandet av den fysiska miljön och därmed toddlares inflytande i den fysiska miljön. 

Detta tolkas som att förskollärarna intar ett barnperspektiv där vuxna enligt Halldén (2003, 

s. 12-13) utgår från ett vuxenperspektiv för barns bästa. Däremot framkommer det att 

förskollärare försöker tolka och uppmärksamma de yngsta barnens intressen i utformandet 

av miljön vilket kan förstås ett intagande av barns perspektiv, ett perspektiv som Arnér 

(2009, s. 28) beskriver syftar till att få syn på och utgå barnens egna perspektiv, detta då 

förskollärarna uttrycker vikten av samt tar sig tid till tolkning. Det går även att förstå att 

förskollärarna upplever att tolkning av det toddlarna ger uttryck för är en viktig förutsättning 

för toddlares inflytande i den fysiska miljön.  

7.3 Förskollärarens förhållningssätt  

 

Ett annat gemensamt tema som framkom i intervjumaterialet under den tolkande 

fenomenologiska analysen var vikten av förskollärarens förhållningssätt. Förskollärarna 

uttrycker att de upplever att toddlares möjlighet till inflytande påverkas av det egna 

förhållningssättet. Många utav förskollärarna upplever att det är viktigt att kunna frångå en 

ursprungsplanering och uttrycker även vikten av att utgå från barn intressen för att på så vis 

låta barnen ha inflytande i verksamheten. Annika berättar att det kan handla om att som 

förskollärare uppmärksamma vad toddlarna intresserar sig för på förskolan genom 

observationer och att sedan bygga vidare på det genom att exempelvis planera och skapa ett 

projekt utifrån det. Jennifer uttrycker vikten av att vara flexibel som förskollärare och att 

kunna ändra sin planering efter det barnen visar intresse för. Även Ann-Sofie uttrycker att 

det är viktigt att som förskolläraren kunna ändra sin planering om det visar sig att barnen 

blir intresserade av något helt annat än det man hade tänkt fokusera på. Ann-Sofie berättar 

att det handlar om att som vuxen lyssna in det barnen ger uttryck för, något som hon har 

erfarenhet av att det inte behöver vara självklart i förskolans verksamhet; 

 

Jag vet att jag jobbade på en förskola för många år sen som jag reagerade ganska starkt, de hade bestämt 

att de skulle gå ut och titta på rönnbär och sånt där höst, och så är vi på väg dit, och på vägen så var det 

ett vägarbete, grävmaskiner och barnen blev så intresserade och personalen sa att nej nu måste ni komma 

här, vi ska gå och plocka rönnbär, ja lite så, medans jag känner så här, där hade jag frångått det och 

stannat och tittat och försökt svara på barnens frågor och hade det blivit liksom ett fortsatt intresse för 

det här då hade jag nog skippat temat hösten och snöat in mig på grävmaskiner istället. 
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Det framkommer en gemensam uppfattning om att förskollärarens syn på barn som 

kompetenta präglar ett tillåtande förhållningssätt. Jannike uttrycker att det kan handla om 

vad man själv har för barnsyn och menar att om man som förskollärare inte ser barnet som 

kompetent kommer man inte heller att skapa möjligheter där barnet får ha inflytande. Jannike 

menar att alla barn ska ges möjlighet till inflytande oavsett om man är ett år eller tre år och 

att det då handlar om personalens förhållningssätt. Vidare uttrycker Jannike att hon tycker 

att det är viktigt att lyssna på de yngsta barnen och låta dem prova på, precis som de äldre 

barnen får göra och därmed ta tillvara på och främja deras kompetenser. Även Annika menar 

att hon har upplevt att en gammal barnsyn kan hindra de yngsta barnen från få inflytande 

och berättar att det då handlar om att inte se barnens kompetenser. Annika berättar att hon 

har erfarenheter av kollegor som inte sett barn som kompetenta och som inte låtit barnen 

prova på att göra saker själva. Även Malin menar att om man som förskollärare ser barn som 

kompetenta främjas toddlares möjlighet inflytande eftersom att man då tror på deras 

förmågor och därför vågar följa barnen och det dem ger uttryck för och tillskriver det ett 

värde. 

 

Många av förskollärarna uttryckte vikten av ett lyhört förhållningssätt där man tar sig tid för 

att lyssna in och uppmärksamma vad de yngsta barnen, som inte alltid har det verbala språket 

ger uttryck för. Marianne anser att pedagoger behöver vara lyhörda och inlyssnande. Vidare 

menar Marianne att hon upplever att om vuxna inte lyssnar in det toddlarna ger uttryck för 

så kan man missa viktiga situationer där toddlare försöker utöva ett inflytande; 

 

Säg att du har ett litet barn som går och släpar och drar på en stol till exempel och du säger Vad ska du 

göra med stolen? Kom så ställer vi tillbaka den. Hade man väntat in det här barnet så kanske man hade 

sett att stolen skulle dras fram för att hämta någonting som var lite högre upp eller någonting. Då har 

man missat den situationen liksom. 

 

I enlighet med Marianne menar även Ann-Sofie att lyhördhet är av största vikt och uttrycker 

att förskollärare kan behöva, enligt erfarenhet, träna sin hörstyrka. Vidare menar Ann-Sofie 

att man som förskollärare behöver träna på att sätta sig ner och verkligen lyssna in och 

observera barnen. Även Emma uttrycker ett liknande synsätt gällande vuxnas lyhördhet 

gentemot barnen och menar att man som vuxen behöver lyssna på det som barnen ger uttryck 

för och bekräfta det på ett respektfullt sätt. Emma menar att om ett barn gråter och är argt 

med anledning av att detta barn inte vill ta på sig stövlar trots att det regnar, är det viktigt att 

lyssna in och bekräfta barnets känslor och ta sig tid till att förklara varför det är nödvändigt 

med stövlar idag. Till skillnad från Emma lyfter Berit en annan aspekt av vuxnas 

förhållningssätt och uttrycker vikten av att ha pondus som pedagog och att våga sätta gränser. 

Berit menar att man inte ska tveka som pedagog då barnen kan läsa av det. Berit ger ett 

liknande exempel som Emma gällande påklädning och menar att vuxna behöver visa att 

”såhär är det”, annars kör barnen över en. Vidare menar Berit att barnen inte kan välja om 

de ska ha mössa eller inte när det är kallt men att de däremot kan välja vilken mössa de vill 

ha.  
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7.3.1 Analys av förskollärarens förhållningssätt 

 

Det framkommer att förskollärarna upplever att de arbetar aktivt med att ta tillvara på 

toddlares intresse och inflytande i verksamheten. Flera av förskollärarna uttrycker sig att 

man behöver vara flexibel och kunna frångå en planering om ett annat intresse skulle uppstå. 

Detta kan tolkas som att förskolläraren försöker att inta barns perspektiv i enlighet med 

Halldéns (2003, s. 12-13) beskrivning av barns perspektiv, då förskolläraren frångår det som 

förskolläraren hade planerat från början och istället rättar sig efter barnen. I sin planering 

inför aktiviteten kan man tolka att förskolläraren har planerat aktiviteten utifrån Halldéns 

(2003, s. 12-13) beskrivning av barnperspektiv, då förskolläraren tror sig veta vad barnet 

kommer att uppskatta och finna intressant. När förskolläraren istället frångår sin planering 

och lyssnar in barnen och ser vad de riktar sitt intresse mot, intar förskolläraren istället ett 

barns perspektiv då förskolläraren försöker se världen genom barnens ögon och därmed möta 

barnets livsvärld. Genom att förskolläraren träder in i barnets livsvärld kan fenomenet tänkas 

bli mer meningsfullt för barnet. Bengtsson (2005, s. 17) beskrivning av livsvärld syftar just 

till som den värld där människorna lever sina liv. 

 

De flesta förskollärare uttrycker ett förhållningssätt som visar på att förskollärarna delar 

Bjervås (2003, s. 55, 59 och 67) beskrivningen av den barnsyn som beskriver det kompetenta 

barnet. Det framkommer att hur förskollärarna ser på barns kompetens får konsekvenser på 

vilka möjligheter till inflytande som ges. Detta blir tydligt när man ser till vilken barnsyn 

förskollärarna har, då det i vissa fall saknas en tilltro till barnens kompetenser, vilket har 

resulterat i att barnet gått miste om ett lärandetillfälle då barnet inte får prova att göra saker 

på egen hand. När förskolläraren istället lyssnar in barnet och tror på barnets inneboende 

förmågor och kompetens ökar möjligheten till ett större inflytande. Sättet hur förskolläraren 

bemöter barnet avspeglar vilken barnsyn de har. I enlighet med Åberg och Lenz (2005, s. 

58-60) är barnsyn en viktig faktor för bemötandet av barnet. En förskollärare som visar stor 

lyhördhet och ett intresse kan lättare tänkas inta ett barns perspektiv och därmed få inträde 

till den värld barnet lever och erfar i. 

7.4 Synen på toddlares inflytande i verksamheten  

 

Alla förskollärare som deltog i studien är eniga om att barns inflytande ska prägla 

verksamheten och barnens intresse ska genomsyra verksamheten. I arbetet med toddlares 

inflytande i förskolan uttrycker majoriteten av förskollärare att mycket handlar om hur 

förskolläraren tolkar toddlares signaler. Vuxna behöver läsa av toddlares kroppsspråk, 

mimik och gester för att förstå toddlares intentioner. De anser alla att de äldre barnen som 

har ett mer verbalt sätt att uttrycka sig på, är också de som har mest inflytande att kunna 

påverka verksamheten. 

 

Marianne menar att man ofta talar om inflytande och delaktighet som likvärdiga begrepp, 

men påpekar däremot att de har olika innebörd. Hon menar att delaktig kan man vara på 

många olika sätt men det behöver inte betyda att barnet har haft inflytande. 
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Jennifer berättar att hon upplever att en stor utmaning med toddlares inflytande är att 

toddlarna är mindre verbala, vilket då kräver att förskolläraren kan tolka toddlares signaler 

rätt. Jennifer påpekar att detta inte alltid är en lätt uppgift. Jennifer menar att det därför är 

lättare att ge inflytande till de äldre barnen som kan yttra sig verbalt. Vidare menar Jennifer 

att det främst är toddlares kroppsspråk som tolkas då det verbala språket inte alltid är 

utvecklat. Även Marianne menar att det inte alltid är lätt att tolka toddlaren och att det finns 

en risk att förskolläraren tolkar fel. Marianne menar att om man är osäker så kan man alltid 

diskutera med sina kollegor för att få hjälp att tolka toddlaren. Emma menar också att 

förskolläraren behöver kunna tolka toddlares signaler och ger ett exempel på hur toddlare 

kan ta tag i förskollärares hand och dra åt ett visst håll för att påkalla uppmärksamhet. 

Förskolläraren behöver därför kunna förstå och tolka toddlares intentioner. Emma menar 

även att förskolläraren behöver vilja tolka barnen och lyssna in dem samt respektera deras 

känslor och viljor. Emma uttrycker att hon upplever att vilken erfarenhet eller vilken typ av 

utbildning man har, påverkar hur man bemöter barnet. 

 

Ann-Sofie menar också att förskolläraren behöver läsa toddlares kroppsspråk och mimik 

eftersom de inte kan uttrycka sig verbalt. Ann-Sofie menar dock att toddlare ibland kan vara 

väldigt tydliga med vad de vill och inte vill då de visar med hela sin kropp, med ljud och 

rörelser när de tycker att någonting är roligt. Jennifer menar att det kan vara en toddlares 

strategi till att få inflytande när de visar med sin kropp och med sitt ansiktsuttryck vad de 

vill eller inte vill, men ställer sig ändå lite tveksam till det då det även kan handla om 

toddlares sätt att testa gränser.   

 

Ann-Sofie berättar att i arbetet med toddlare är det väsentligt att toddlarna känner trygghet 

och kan knyta an till personalen. När barnen är trygga i förskolans miljö kan personalen 

iaktta toddlarna för att se vad de visar intresse för. Vidare poängterar hon att det är mycket 

lättare att få toddlarna att bli delaktiga och känna en glädje i en aktivitet om de är 

intresserade, och att det läggs på personalen att fånga deras intresse. Ann-Sofie menar att 

om personalen märker att barnen visar ett stort intresse för vattenpölar ute på gården, lägger 

personalen lite extra fokus på just vatten. Det toddlarna visar sitt intresse för är det som styr 

valen inför planerade aktiviteter eller teman. Även Emma berättar hur ett visat intresse för 

exempelvis vatten kan leda till ett projektarbete om vatten. Emma poängterar att det är 

barnens intresse för vatten som styr valet av projektarbete och inte förskollärarens 

förutfattade idé om att alla barn tycker om vatten. Emma menar att det alltså är av stor vikt 

att förskolläraren lyssnar in barnen. 

 

Emma berättar som tidigare har nämnt att ofta är de barn som syns och hörs och tar för sig, 

också är de barn som får mest inflytande. Emma menar att det är lika viktigt att toddlarna 

får möjlighet att uttrycka hur de tycker och känner och menar att måste hitta olika metoder 

för att ge dem inflytande. Emma uttrycker sig;  

 

”Det är ju alltid så att ju yngre du är desto svårare är det att göra sin röst hörd och desto 

svårare är det att få ha inflytande och påverka sin dag.”  



 

34 

 

 

I enlighet med övriga förskollärare hävdar Ann-Sofie att det finns vissa saker som toddlarna 

inte kan ha inflytande över och nämner exempelvis grundläggande behov som att sova, äta 

och byta blöja. Ann-Sofie menar att toddlaren inte själv kan bestämma om blöjan ska bytas 

eller inte men att toddlaren kan ha inflytande över vem som ska byta blöjan. Vidare berättar 

Ann-Sofie att oavsett om det handlar om att barnet inte vill byta blöja, sova eller äta, är det 

viktigt att förskolläraren respekterar barnets känslor och att då förklara varför man ändå gör 

som man gör för att på så sätt försöka skapa en förståelse till handlingen. Emma nämner 

också att små barn gärna vill testa gränser och berättar att det händer att de protesterar över 

att ha på sig gummistövlar när de regnar ute. Vidare berättar Emma i enlighet med Ann-

Sofie att det gäller för förskolläraren att bemöta barnet med ett förhållningssätt som 

respekterar barnets känslor och att förklara varför de inte kan bestämma. Ann-Sofie berättar 

också att toddlarna inte har inflytande över planeringen som förskollärarna gör, men att de 

däremot kan välja om de vill delta eller avstå från att delta i aktiviteten. Hon berättar även 

att hon kan tänkas frångå sin planering om ett annat intresse uppstår än det som hon hade 

planerat från början. Jennifer nämner också att det händer att de frångår en tidigare planering 

om ett annat intresse uppstår för att på så sätt låta toddlare få inflytande. Ann-Sofie hävdar 

att toddlares inflytande kommer i skymundan av alla saker som måste göras under dagen för 

att få dagen att flyta på, och nämner att samlingarna också används för att få det lugnt för 

den personal som ska duka inför lunchen. Ann-Sofie berättar att: 

 

”Ibland så blir ju de där praktiska momenten som liksom tar över barnens fria vilja, deras 

inflytande… tyvärr!” 

 

Jennifer menar också att toddlarna inte kan vara med och bestämma över rutinstyrda 

situationer som att exempelvis tvätta händerna före och efter maten då det har med hygien 

att göra. Malin berättar att toddlarna inte kan få inflytande över saker som har med säkerhet 

att göra, exempelvis att själva välja kläder när det är minusgrader ute. Malin berättar också 

att toddlarna inte kan själva få bestämma om de ska vara inne eller ute då det ofta handlar 

om att det inte finns personal så att det räcker till. Även Berit menar att toddlarna inte kan 

bestämma om de ska vara ute eller inne då de behöver frisk luft varje dag. Vidare menar 

Berit att när de däremot är ute har de inflytande över vad de vill göra på gården. 

 

Ann-Sofie berättar att toddlarna får mycket inflytande under den fria leken då de själva får 

bestämma vad de vill sysselsätta sig med och vilket material de vill använda sig av. 

Förskollärarna behöver då se till att erbjuda en tillräckligt bra stimulerande miljö och menar 

att detta är en utvecklingsprocess.  

7.4.1 Analys av synen på toddlares inflytande i verksamheten 

 

Samtliga förskollärare är eniga om att barnen ska få utrymme till inflytande i den 

pedagogiska verksamheten. Detta innefattar även de barn som inte har det verbala språket. 

Att barnen ges inflytande kan tolkas som att förskollärarna har en barnsyn som är i enlighet 
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med Bjervås (2003, s. 55, 59 och 67) beskrivning av det kompetenta barnet, där 

förskollärarna ser barnet som kompetent nog att styra över sina egna val. De barn som inte 

verbalt kan uttrycka sin åsikt visar sin förmåga att göra sig förstådd på andra sätt exempelvis 

genom kroppsspråk, mimik och gester. Dessa strategier toddlaren visar kan tolkas som att 

barnet har kompetensen att visa sin vilja och därmed få inflytande på ett kompetent sätt. I 

exemplet när toddlaren drar förskolläraren i handen och uttrycker sig genom kroppsspråk, 

kan även det tolkas som att toddlaren har kompetensen att på ett medvetet sätt föra fram sin 

åsikt och vilja. 

 

De exempel som förskollärarna lyfter fram då toddlare inte kan ha inflytande kan förstås 

som ett försök att inta ett barnperspektiv, vilket innebär enligt Halldéns (2003, s. 12-13) 

beskrivning där de anser veta vad som är bäst för barnet. Vilken typ av utbildning eller vilken 

erfarenhet man har kan påverka vilken förståelse man har för att kunna inta ett 

barnperspektiv eller ett barns perspektiv. I situationer där exempelvis barnet inte vill byta 

blöja visar förskolläraren sin förståelse för vad som enligt förskolläraren är bäst för barnet, 

då förskolläraren vet vilka konsekvenser en vägran till blöjbyte kan få. Genom att 

förskollärarna tolkar toddlares signaler och bemöter barnet med hänsyn och förståelse för 

barnets känslor, kan detta tolkas som ett försök av förskollärarna att inta ett barns perspektiv 

där förskolläraren försöker se världen genom barnets ögon. Genom att förskolläraren 

förklarar varför barnet ändå behöver byta blöja visar att förskolläraren är införstådd i barnets 

upplevelse av situationen. 

 

Det framkommer enligt förskollärarna att finns en uppfattning om att inflytande och 

delaktighet är likvärdiga begrepp. En av förskollärarna lyfter däremot att barn kan vara 

delaktiga utan att ha inflytande. Detta kan tolkas bli en utmaning för förskolläraren att 

förhålla sig till dessa begrepp då barns inflytande innebär mer än att vara delaktig. Denna 

utmaning kan förstås i enlighet Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71-72) som 

lyfter att delaktighet och inflytande är två olika begrepp men samverkar i den pedagogiska 

verksamheten. Vidare menar Pramling Samuelsson att förmågan att närma sig barns 

perspektiv är väsentlig för att barn ska bli delaktiga. Först när vuxna sedan tar till vara på 

barnens intressen, idéer och intentioner får barnen inflytande i förskolans verksamhet.  
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8. Diskussion  

Denna studie hade som syfte att undersöka hur ett urval förskollärare uppfattar att de arbetar 

med toddlares möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Diskussionen har 

struktureras efter studiens tre frågeställningar; ”Hur definierar förskollärare begreppet 

inflytande?”, ”Vilka möjligheter uppfattar och upplever förskollärare i arbetet med toddlares 

inflytande?” och ”Hur uppfattar förskollärare att de organiserar verksamheten för att ta 

tillvara på barns inflytande?”. Under respektive frågeställning diskuteras även resultatet 

utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

Hur definierar förskollärare begreppet inflytande?  

 

Det framkom i resultatet att förskollärarna upplever att det demokratiska arbetet är av största 

vikt i förskolan och där inryms även barns inflytande. Det går att förstå att begreppen 

demokrati och inflytande uppfattas som sammanlänkande. Som Johannesen och Sandvik 

(2009, s. 29-31) tidigare nämnt utgör både begreppen inflytande och delaktighet en del av 

demokratibegreppet. Det framkommer i resultatet att förskollärare upplever att inflytande 

och delaktighet ofta kan ses som likvärdiga begrepp men att begreppen för den delen inte 

har samma innebörd. En förskollärare lyfter fram att man kan vara delaktig men att man inte 

automatiskt ges inflytande för att man deltar. Detta är också i linje med Arnérs (2009, s. 14) 

uppfattning om att begreppen ofta ses som likvärdiga begrepp men att de har olika 

betydelser. Arnér menar att delaktighet innebär att barn får vara delaktiga i något som är 

bestämt av någon annan medan inflytande innebär att barnen får vara med att bestämma och 

påverka.  

 

Vidare uttrycker förskollärare att inflytande handlar om rätten att höra sin röst hörd, att ha 

valmöjligheter och att kunna påverka sin egen situation. Det bekräftar resultatet i Westlunds 

studie (2011, s. 164-165) där det under videoobservationer och fältstudier framkom att det 

vanligaste arbetssättet som pedagoger använder sig av i arbetet med barns inflytande är att 

ge barn valmöjligheter. Ett annat gemensamt arbetssätt som framkommer i denna studie och 

i Westlunds är att låta barnen komma med egna förslag. I likhet med Westlund lyfter 

förskollärarna i denna studie att inflytande innefattar att låta barn komma med egna förslag. 

Det går därmed att förstå att pedagogernas egen upplevelse av barns inflytande, som 

Bengtsson (2005, s. 12) menar innefattas i ett fenomenologiskt perspektiv, även är ett 

arbetssätt som enligt Westlund går att urskilja i praktiken.   

 

I arbetet med toddlare menar förskollärarna i studien att inflytande till stor del handlar om 

att uppmärksamma toddlares initiativ och även hur de tar initiativ till att påverka sin vardag. 

Förskollärarna menar att toddlarna ofta uttrycker sig och visar vad de vill genom kroppsspråk 

och att det då handlar om att observera kroppsspråket. För att toddlarna ska få inflytande i 

förskolan dras slutsatsen av att förskollärare behöver ha kunskap och förståelse för att 

toddlare många gånger gör val, tar initiativ och sin röst hörd genom kroppsspråk. Även 
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Ribaeus studie (2014, s. 126) visar att barns initiativ utgör en viktig del av begreppet 

inflytande, vilket stärker förskollärarnas uppfattning och upplevelser i denna studie.  

 

Vilka möjligheter uppfattar och upplever förskollärare i arbetet med toddlare 

inflytande?  

 

Utifrån resultatet blir tydligt att studiens teoretiska utgångspunkter även är något som 

upplevs vara centralt för förskollärarna i arbetet med toddlares inflytande. I resultat 

framkommer det att förskollärare upplever att den egna barnsynen skapar möjligheter för 

toddlares inflytande. Liksom den teoretiska utgångspunkten ”Det kompetenta barnet” som 

ligger till grund för denna studie och där bland annat Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 59) 

lyfter vikten av barns kompetenser, uttrycker förskollärarna vikten att tillskriva barn 

kompetens i arbetet med inflytande. Det uttrycks samtidigt att en utmaning i detta arbete kan 

vara då man arbetar med kollegor som har en äldre barnsyn och där barn inte tillskrivs som 

kompetenta. Detta är ett resultat i enlighet med Ribaeus forskning (2014, s. 23) som visar att 

en anledning till att barn inte ges inflytande är att de inte ses som tillräckligt kompetenta. 

Detta har resulterat i en slutsats av att den aktuella barnsynen är en förutsättning för att ge 

toddlare inflytande. Då förskollärare ser toddlare som kompetenta kommer de att sträva efter 

deras idéer, tankar och intressen i verksamheten. Vidare kan man förstå att reflektion över 

den egna och kollegors barnsyn är av största vikt.  

 

Förskollärarna lyfter även förmågan att tolka toddlares intentioner som både en möjlighet 

och en utmaning gällande inflytande. Som tidigare nämnt menar förskollärarna att det är av 

största vikt att tolka och uppmärksamma det toddlarna uttrycker då de inte alltid har ett 

utvecklat verbalt språk. Denna tolkning som förskollärare uttrycker kan ses som en strävan 

efter att närma sig toddlares egna perspektiv och därmed barns perspektiv, något som 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71-72) menar är en förutsättning för att ge barn 

inflytande. Förskollärare uttrycker att de behöver ta sig tid till tolka toddlares uttryck och 

perspektiv så att de inte går miste om deras initiativ, vilket även styrks av Engdahls studie 

(2007, s. 98-99) då det framkommer att ettåringar tar fullt med initiativ i förskolan. Vidare 

utgår Engdahls studie liksom denna från fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att både 

förskollärarnas och ettåringars upplevelser bidrar till en komplett bild av hur fenomenet 

inflytande tar sig till uttryck för de yngsta barnen i verksamheten. I och med denna tolkning 

som förskollärare upplever är väsentlig för toddlares inflytande synliggörs även en 

maktstruktur mellan vuxna och barn, där vuxna har makten att tolka barns perspektiv och 

uttryck. Det går utifrån denna slutsats att se paralleller till Emilson (2007, s. 12) och Emilson 

och Folkessons (2006, s. 219), två studier som undersöker stark lärarkontroll och därmed 

vem som har makten att påverka innehåll och aktiviteter i förskolan. Vidare går det att förstå 

att om förskollärarna inte tar sig tid till att tolka toddlare får toddlare inte heller möjligheter 

till inflytande i verksamheten. 

 

Till skillnad från Arnérs (2006, s. 93) studie uttrycker däremot ingen av förskollärarna att 

deras arbete med inflytande begränsas utav den rådande ordningen kollegor sinsemellan i 
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form av traditioner och regler. De uttrycker att de upplever att kollegors barnsyn kan vara 

en utmaning men inte till den grad att de väljer bort meningsfulla aktiviteter för barnen för 

att följa regler och traditioner i syfte att undvika stress eller kaos. Förskollärarna uttrycker 

främst att strukturella faktorer i form av stress, tidsbrist och personalbrist kan vara en 

utmaning i arbetet med inflytande.  

 

I enlighet med tidigare forskning framkommer det även i denna studie att förskollärarens 

förhållningssätt skapar möjligheter för toddlares inflytande. Förskollärarna upplever att 

deras förhållningssätt bör präglas av respektfullt bemötande, lyhördhet och en medvetenhet. 

Detta styrker både Westlunds studie (2011, s. 164) och Arnérs (2006, s. 88) resultat som 

visar vikten av pedagogers förhållningssätt för att ta tillvara på barns inflytande. Ribaeus 

(2014, s. 126-127) visar på att förskollärares egna förhållningssätt kan skapa både 

möjligheter och begränsningar i arbetet med barns inflytande. Utifrån denna studie och 

tidigare forskning tydliggörs det därmed att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande för 

vilka möjligheter toddlare får till inflytande i förskolans pedagogiska verksamhet. 

 

Hur uppfattar förskollärare att de organiserar verksamheten för att ta tillvara 

på barns inflytande? 

 

Ribaeus skriver i sin doktorsavhandling att barns rätt till inflytande och delaktighet kommer 

till uttryck genom röstning vid val av aktivitet. Resultatet visar att många förskollärare 

använder sig av röstning och valmöjligheter för att främja inflytande på ett demokratiskt sätt. 

Som tidigare nämnt ställer sig Westlund (2010, s. 83-84) tvekande till om barns begränsade 

val är demokrati eller om det är skendemokrati då vuxna sätter ramarna för dessa val. Det 

demokratiska formerna som förskollärare upplever att barn har inflytande i, skulle därmed 

kunna ses som skendemokrati. Det skulle i en fortsatt studie vara intressant att forska mer i 

hur förskollärare själva upplever fenomenet skendemokrati i förskolan utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv.  

 

Som tidigare nämnt lyfter förskollärarna vikten av en fysisk tillgänglig miljö för att toddlare 

ska få möjligheter till inflytande. Förskollärarna menar att en tillgänglig miljö ger toddlare 

möjligheter till att göra egna val. Resultatet i Engdahl studie (2007, s. 98-99) visar att de 

yngsta barnen tar initiativ till det som finns tillgängligt i miljön och att då barnen kan vara 

självständiga främjas även deras inflytande. Förskollärarna uttrycker däremot att allt 

material inte kan vara tillgängligt av säkerhetsskäl men att det material som inte är 

tillgängligt för toddlarna tas fram tillsammans med en vuxen. 

 

Förutom den fysiska miljön poängterar flertalet förskollärare att verksamheten, och därmed 

miljön, ska anpassas efter barnens intresse. Förskollärarna upplever att planeringar gällande 

aktiviteter ska kunna vara föränderliga och anpassas efter det som intresserar barnen vilket 

på så sätt ger barnen inflytande. Utifrån Emilsons och Folkessons studie (2006, s. 235) skulle 

detta kunna ses som ett exempel på svag ”framing” och ”classification”, något som Emilson 
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och Folkesson menar är gynnsamt då barnen får delta i aktivitet och liknande på deras villkor. 

Detta är en uppfattning som även framkommer av förskollärarna i denna studie.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att förskollärare upplever att den fysiska miljön, den 

egna barnsynen och förskollärarens förhållningssätt är viktiga förutsättningar för toddlares 

möjlighet till inflytande. Denna studie har även bidragit med ny kunskap, så vitt vi vet, 

gällande förskollärares upplevelse och erfarenhet av vikten av att tolka det toddlarna ger 

uttryck för som en förutsättning för inflytande. Förskollärarna i denna studie uttrycker och 

lyfter fram vikten av ta sig tid att tolka toddlares uttryck, så att även toddlare får ha inflytande 

i verksamheten. Den kvalitativa metoden som använts för att undersöka studiens syfte har 

bidragit med förståelse för förskollärarnas egna upplevelser i arbetet med inflytande. Som 

tidigare nämnt går studiens resultat, utifrån den valda metoden, inte att generalisera till 

samtliga förskollärare utan syftar istället till att bidra med insikt utifrån den grupp 

förskollärare som intervjuats. I fortsatt forskning skulle det kunna vara intressant att 

inkludera manliga förskollärare och barnskötare för att en kompletterande bild av hur 

toddlares inflytande tas till vara på av personalen i förskolan. Studiens syfte och därmed 

resultatet är högst relevant för yrkesfältet då det är varje förskollärares ansvar och skyldighet 

att arbeta för att alla barn, oavsett ålder ska få inflytande i förskolan. Studien bidrar till ökad 

förståelse för hur ett urval förskollärare ser på och upplever att de arbetar med toddlares 

inflytande.  

8.1 Slutsats 

 

Utifrån syftet med denna studie framkommer det att förskollärarna upplever inflytande som 

starkt kopplat till det demokratiska uppdraget där inflytande ses som varje barns rättighet. I 

denna studie blir det tydligt att förskollärarna arbetat aktivt med toddlares inflytande och att 

förskollärarnas förhållningssätt är avgörande för huruvida toddlares ges möjlighet till 

inflytande eller inte. Utifrån resultat, analys och diskussion framkommer det att de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie såsom barnsynen i form av det kompetenta barnet och 

förmågan att inta barns perspektiv har visat sig vara centrala för vilka möjligheter toddlare 

ges till inflytande. Det fenomenologiska perspektivet som denna studie bygger på har 

synliggjort förskollärarnas livsvärld och upplevelser och skapar förståelse för toddlares 

möjlighet till inflytande i förskolans pedagogiska verksamhet. För vår kännedom har studien 

bidragit med ny insikt gällande förskollärare och deras uppfattning om vikten av att tolka 

toddlares intentioner som en förutsättning för inflytande. 
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10. Bilagor 

10.1 Informationsbrev 

 Hej! Vi heter Marie Björkman och Rebecka Lidholm och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi ska genomföra vårt examensarbete som handlar om att 

undersöka de yngsta barnens inflytande i förskolan. 

 

Projektansvarig: Rebecka Lidholm och Marie Björkman 

Institution: Uppsala Universitet 

 

Kort beskrivning: Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 

med olika förskollärare för att få underlag till vår studie som handlar om de yngsta barnens 

inflytande i förskolan. Deltagandet i studien är frivilligt. Vi uppskattar att intervjun kommer 

att ta ca 40 min och vi kommer att använda oss av ljudinspelning för att underlätta 

bearbetning av materialet. När materialet har transkriberats kommer ljudfilen att raderas. 

Vår undersökning och dess resultat kan sedan komma att redogöras för i olika sammanhang 

bland annat i en uppsats. Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att du som deltar i intervjun även har rätt till att avbryta ditt 

deltagande om du vill. Det material som vi hunnit samla in har vi fortfarande rätt till att 

använda. Det material som samlas in under studien kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Detta gäller även för personuppgifter. 

Uppgifterna som framkommer under intervjun såsom personliga uppgifter innefattas av 

sekretess och kommer därmed inte att framgå i arbetet, vilket bidrar till att det inte går att 

identifiera förskollärare, barn eller förskola.   

 

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta projektansvariga: 

 

Studiens handledare: Dr Fil Ingrid Olsson, Universitetslektor i didaktik 

Tel:  

e-post:  

Rebecka Lidholm: 

Mejl:  

Tel:  

Marie Björkman: 

Mejl:  

Tel:  

 

Uppsala den 12 oktober 2017 

Med vänliga hälsningar, Rebecka Lidholm & Marie Björkman 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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10.2 Medgivande till deltagande i studien 

 
Studien, som kommer att handla om inflytande i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Marie Björkman och Rebecka Lidholm som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 

att spelas in i ljudformat, samt att materialet kommer att analyseras och rapporteras. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att namn på platser och personer 

ändras i rapportering av resultat. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan att ge någon förklaring, 

fram till dess att resultatet har redovisats. 

 

 

 

Deltagarens namn: ___________________________________ 

 

Adress: ____________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________________________ 

 

Ort och datum: ______________________________________ 

 

Underskrift deltagare: _________________________________ 
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10.3 Intervjufrågor 

 

 
I de intervjufrågor där vi använder begreppet ”toddlare” syftar vi på barn i åldern 1-2 år.  

 

1) Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2) Hur ser du på förskolans demokratiska uppdrag? Vad har du för erfarenheter av att 

arbeta med demokrati i förskolan?  

3) Vad betyder begreppet inflytande för dig? 

 

4) Vilka barn är det som får inflytande i förskolan enligt dina erfarenheter? (Vad tror 

du att det beror på?) 

 

5) Kan du berätta hur du ser på toddlares inflytande i förskolan? 

 

6) Vad upplever du att toddlarna har inflytande över? 

 

7) Vad tycker du att toddlarna ska ha inflytande över? 

 

8) Finns det något toddlarna inte bör vara med och bestämma över enligt dina 

erfarenheter? 

 

9) Vilka utmaningar upplever du att det finns i arbetet med toddlarnas inflytande? 

 

10) Vilka faktorer påverkar toddlares möjligheter till inflytande utifrån dina 

erfarenheter? 

 

11) Hur upplever du att toddlares inflytande får komma till uttryck i förskolans miljö? 

12) Är det något du vill tillägga gällande toddlarnas inflytande i förskolan som vi inte 

har berört? 

 

 

 

 

     


