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Syftet med studien är att undersöka hur 18 barn ser på inflytande ur deras 

perspektiv i förskolan. I studien används en kvalitativ undersökningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att barnen relaterar sitt 

inflytande som mest i den fria leken. Barnen i studien verkar förvänta sig att 

pedagogerna ska lyssna mer, se från deras perspektiv och vara närvarande. 

Slutsatsen visar, genom barns uppfattningar, att pedagogers förhållningssätt är 

viktig för barns möjligheter till inflytande.  
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1 Inledning 

Vi har under vår utbildning diskuterat och utvecklat en förståelse för barns inflytande 
och dess betydelse för barns utveckling och lärande, vilket har fått oss att fundera på 
hur pedagoger gestaltar arbetet i praktiken. Något vi också undersökte i en 
pilotstudie (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). I pilotstudien kom vi fram till att 
pedagogers förhållningssätt, barnsyn och kompetenser var de viktigaste 
kärnpunkterna för barns möjligheter till inflytande i förskolans praktik. Pilotstudien 
påvisade också hur stort handlingsutrymme barn egentligen fick i praktiken. Vi 
kommer att återkoppla till pilotstudiens resultat i bakgrundsavsnittet för att senare 
kunna jämföra både vuxnas och barns syn på inflytande. Efter pilotstudien 
diskuterade vi hur barn ser och upplever sina möjligheter till inflytande. Eftersom vi, 
som arbetar i förskolan, är där för att skapa förutsättningar för barns utveckling och 
lärande. Vi kommer därför i denna studie huvudsakligen fokusera och utgå från barns 
perspektiv och upplevelser kring inflytande i förskolan.   

I nationella styrdokument såsom exempelvis förskolans läroplan kan vi tydligt se att 
barns inflytande är ett viktigt ämne, då barns inflytande upptar ett eget kapitel. 
Skolverket (2016) likställer barns inflytande med demokrati. Avsnittet inleds 
nämligen med att barn ska få en grundförståelse för vad demokrati innebär. Vidare 
framhålls det att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar ansvarstagande, att 
uttrycka sina tankar och åsikter samt utveckla förståelse för demokratiska principer 
och möjlighet att handla utifrån dessa. I läroplanen för förskolan skrivs att ”[d]e 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” 
(Skolverket, 2016. Sid 14) Detta är något som alla barn ska få känna i förskolan 
genom att bli lyssnade till och se deras tankar formas i verksamheten.   

I internationella styrdokument såsom till exempel barnkonventionen betonas barns 
rättigheter, som bland annat innehåller barns inflytande. Barnkonventionen är ett 
traktat som innehåller barns rättigheter och togs fram av FN:s generalförsamling år 
1989 (Unicef, 2009).  Konventionen innehåller 54 artiklar där respektive artikel är 
lika viktiga dock finns det fyra artiklar som alltid ska beaktas vid frågor som påverkar 
barn. Dessa är:   

’’Alla barn har samma rättigheter och lika värde.’’   

’’Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.’’  

’’Alla barn har rätt till liv och utveckling’’  

’’Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.’’ (Unicef, 2009, s.4).   

Sverige har kritiserats av FN:s barnrättskommitté som bland annat har 
rekommenderat Sverige att lagstifta barnkonventionen. Sveriges regering har 
föreslagit att barnkonventionen blir svensk lag och förordas träda i kraft från och 
med januari 20201. 

                                                   

1https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnk

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag.887.html
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1.1 Problemområde 

Det går att se på både nationell och internationell nivå att det är viktigt att barnet 
känner att de besitter rättigheter. Det är vi pedagoger i förskolan som ska lägga 
grunden för denna syn på barns rättigheter och det är därför viktigt att personal i 
förskolan är pålästa och välutbildade för att dessa mål ska kunna nås. När vi sökte 
efter tidigare forskning kunde vi konstatera att de flesta forskningsstudier verkar utgå 
från vuxenperspektiv, alltså hur förskollärare förhåller sig och ser på barns 
inflytande. Det verkar således finnas utrymme för fler studier av vad barnen själva 
anser om deras inflytande i förskolan och också utrymme för att undersöka om 
förskolan lyckas få barnen att uppleva och känna att de har inflytande. Med andra ord 
vilka är barnens upplevelser, tankar och åsikter om deras rätt till inflytande. Enligt 
Arnér och Tellgren (2006) innebär nämligen barns inflytande i förskolan mer än att 
få valet mellan att vara ute eller inne på förmiddagen. De menar att inflytande 
innebär att barnet blir både uppmärksammade och hörda och har möjligheter till att 
påverka sin tillvaro. Känner barnen att de har inflytande i förskolan och på vilket sätt 
har de i sådana fall inflytande? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka barns inflytande i förskolan utifrån 18 
förskolebarns perspektiv på två olika förskolor i samma stad.   

• Hur ser barn på deras inflytande i förskolan?  

• I vilka situationer beskriver barnen att de har inflytande? 

1.3 Disposition 

I kapitlet bakgrund definieras viktiga begrepp för vår studie. Därefter presenteras 
tidigare forskning och resultatet från vår pilotstudie samt teoretiskt perspektiv.    
  
I kapitlet metod presenterar vi vilken metod vi valt för studien samt hur studien 
genomförts. Därefter presenteras analysmetod och tillförlitlighet samt vilka etiska 
överväganden som tagits.   
  
I kapitlet resultat presenteras en objektiv redovisning av studiens datainsamling i 
fyra olika teman: barns vardag, regler, att bestämma och barns syn på pedagoger.  
  
I kapitlet analys presenteras de mönster vi kommit fram till under vår analys av 
resultatet utifrån vårt teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Detta 
presenteras i tre teman: barns lek, makt och sociala färdigheter.   
 
I det sista kapitlet, diskussion, presenteras vår diskussion om studiens resultat och 
metod. Vidare presenteras studiens slutsats, betydelse för yrket och fortsatt 
forskning.  

                                                   

onventionenblirsvensklag.887.html 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag.887.html
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2 Bakgrund 

Vi har använt oss av sökverktyget Primo. Med hjälp av sökord har det hittats 

litteratur i form av böcker, artiklar och vetenskapliga artiklar. En snävare sökning 

genom Eric och Google Scholar har även gjorts. Sökorden som använts i vår 

litteratursökning har varit ord som varit relevanta för vår studie, till exempel barns 

perspektiv, barns inflytande m.m.  

Definition av centrala begrepp 

Barns inflytande innebär att barnen ska kunna påverka sin vardag/situation 
genom att uttrycka sina tankar och idéer (Arnér, 2009). Westlund (2011) förklarar att 
begreppet även innebär att barnen ska få sina röster hörda, ta ansvar och vara med i 
beslutsfattande.  

Barns perspektiv innebär om hur barn ser med sina egna ögon på deras liv, det vill 
säga med barns ''egna föreställningar om sina liv det handlar om'' (Sollerman & 
Arnér, 2013, s.83). 

Demokrati: Grunden för barns förståelse av demokrati skall läggas i förskolan. För 
att detta ska bli verklighet så måste barnen bli hörda, få respekt för sina idéer och 
tankar men även lära sig att lyssna och respektera andras åsikter och tankar (Arnér, 
2009).  

Pedagoger/fröknar: Vi använder dessa två begrepp, när vi talar om de personal 
som arbetar i förskolan. Pedagoger/fröknar kan vara barnskötare, förskollärare, 
vikarie m.m.  

2.1 Vuxnas förhållningssätt till barns inflytande 

Boken Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati är ett utvecklingsarbete 
som Elisabeth Arnér (2009) har skrivit. I utvecklingsarbetet har Arnér tillsammans 
med de deltagande lärarna utgått från barns upplevelser i förskolan. Arnér (2009) 
har under arbetet diskuterat och analyserat lärarnas förhållningssätt och synsätt för 
att i slutet av arbetet se om det har gynnat barns möjligheter till inflytande. Lärarna i 
utvecklingsarbetet förklarar att de oftast håller sig till reglerna och säger nej till 
barnens initiativ för att det kan medföra problem för de vuxna. Lärarna fick i uppdrag 
att försöka säga ”ja” istället för ”nej” vid situationer när barn själva tog initiativ till 
olika aktiviteter. Vid flera tillfällen gick lärarna emot de regler som fanns i förskolan 
för att de skulle kunna ta tillvara barns initiativ till olika aktiviteter. Lärarna 
reflekterade efteråt att deras tillåtande förhållningssätt kunde bidra med mycket 
meningsfulla situationer för barnen. Till exempel bidrog lärarnas tillåtande 
förhållningssätt till utveckling av barns samspel, lek och utforskande.  Arnér (2009) 
anser att de flesta lärare är rädda för att säga ”ja” till barnens initiativ för att de tror 
att de ska tappa kontrollen över konsekvenserna. Att bara låta de vuxna få bestämma 
i förskolan kan vara ett hinder för barnens inlärning, därför måste lärarna säga ”ja” 
istället för ”nej”.  

I ett annat kapitel tar Arnér (2009) upp lärarnas reflektioner kring vilka hinder som 
kan ligga till grund för barns inflytande. Flera av de deltagande lärarna tog upp att 
det kan vara svårt att som ensam lärare i arbetslaget stå för ett tillåtande 
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förhållningssätt. Lärarna förklarade vidare att de var medvetna om att de flera gånger 
nekade barns initiativ på grund av osäkerhet och regler. När det handlar om 
osäkerhet menar lärarna att, när ett ”nej” sägs till barnen behöver det inte meddelas 
till övriga kollegor för diskussion, medan ett ”ja” oftast behöver kommuniceras med 
övriga kollegor.  

Arnér (2009) beskriver en händelse ur sitt utvecklingsarbete på en förskola där 
barnen tagit initiativ till att ta ut en bassäng på gården, men flera pedagoger sa ”nej” 
till detta initiativtagande. En pedagog som blir tillfrågad tycker att det låter som en 
rolig ide och låter barnen ta ut bassängen, vilket leder till att pedagogen ger barnen 
möjlighet till inflytande och en meningsfull situation för barnen. De andra 
pedagogerna som hade sagt ”nej” visar irritation eftersom deras upplevelse blev att 
pedagogen som sa ”ja” gick emot deras regler. Pedagogerna som hade sagt ”nej” till 
badbassängen ansåg att det tog för lång tid och ta ut bassängen och att barn tjatade 
för mycket. Arnér (2009) anser att pedagogernas ”nej” kan ses som att de utgår ifrån 
ett punktuellt perspektiv eftersom det igenkänns genom att pedagogerna tar ett 
beslut utan att se det från barnens intressen. Hade pedagogerna istället valt att utgå 
ifrån ett barnperspektiv hade de kunnat intressera sig för barnens initiativ, vilket 
innebär att pedagogerna kan möta barnen i deras meningsskapande. Detta är, enligt 
Arnér (2009), något pedagoger som är verksamma i förskolan måste göra för att 
kunna ge barnen inflytande över deras tid i verksamheten. Genom att bryta ett 
mönster som gäller någon regel som satts upp av pedagoger i förskolan kan 
pedagogerna se vad som händer och reflektera över situationen, för att se om det är 
något som kan göras om. Barnen i förskolan anser, enligt Arnér (2009), att regler 
som finns i förskolan enbart gäller saker man inte får göra. Arnér (2009) menar att 
en aspekt som pedagogerna måste följa är att bemöta barnen med respekt och visa 
intresse för deras idéer för att skapa en demokratisk förskola, där alla inblandade blir 
både sedda och hörda.  

Pedagogerna måste även reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen för att 
skapa och behålla ett relationellt förhållningssätt. Vidare tar Arnér (2009) upp att det 
är viktigt att pedagogerna ska diskutera med varandra om att se barnen och sig själva 
med nya ögon. Det nya arbetssättet gav pedagogerna nya tolkningar och 
uppfattningar som ledde till att arbetssättet har förändrats och synsättet på barnen 
har skärpts och ledde till fler tolkningar och beslut. Det går att se att de gamla 
traditionerna som efterföljdes har ersatts med nya insikter som leder till att barnen 
kan få mer inflytande i förskolans vardag. För att behålla det relationella perspektivet 
krävs ständigt reflekterande över både sitt egna bemötande och bemötandet med 
barnen. Arnér (2009) påvisar att barn precis som vi vuxna söker efter meningsfulla 
handlingar och det är upp till förskolläraren att tillåta detta ske. Om förskolläraren 
ger barn bekräftelse på det de gör så växer barnen lite för varje gång och inspireras 
till att fortsätta att ta eget initiativ till egna idéer.    

Ribaeus (2014) förklarar att barns inflytande i förskolan innebär så mycket mer än att 
bara få välja mellan olika alternativ som tillexempel vilket rum man vill leka i eller att 
välja mellan att vara ute och inne. Ribaeus (2014) berättar om ett personalmöte som 
hon deltagit i och förklarar då att förskollärarna anser att det finns alldeles för många 
regler som gör barns inflytande svårt att genomföra. Reglerna är gamla traditioner 
som kan ändras. Miljön på förskolan är också ett hinder för barnens inflytande 
eftersom de ofta måste fråga pedagogerna om hjälp för att sakerna inte finns på 
barnens nivå. Det handlar även om pedagogernas förhållningssätt, där deras 
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kontrollbehov och rädslan för att släppa på gamla traditioner står i vägen för barnens 
inflytande som de har rätt till. Ribaeus (2014) menar att om barnen skall få en 
möjlighet till inflytande i förskolan måste pedagogerna ta vara på barnens egna 
initiativ. En viktig aspekt när det gäller barns möjligheter till inflytande är bland 
annat att pedagoger och barn behandlar varandra med en ömsesidig respekt 
(Ribaeus, 2014). Enligt Sandberg och Eriksson (2010) har pedagogerna i förskolan ett 
stort ansvar med att tyda barns syfte och tankar kring förskolans verksamhet 
eftersom pedagogernas sätt att tyda barns inflytande ökar barnens möjlighet till deras 
inflytande. Sandberg och Eriksson (2008) menar att genom att inta barns perspektiv 
dvs, att förstå barns tankar och idéer samt försöka se från deras perspektiv bidrar det 
till att barnen känner sig som intressanta deltagare, där deras åsikter och viljor blir 
lyssnade och får en faktisk mening vilket gör att barnen får känslan av inflytande. 
Författarna förklarar vidare att kommunikation är ett nödvändigt arbetssätt för att 
kunna ge barnen ett reellt inflytande. De förklarar att genom att dela in barnen i 
mindre grupper och låta barnen få kommunicera tillsammans med en pedagog så kan 
det ge barnen ett större inflytande över deras tid i verksamheten.  

2.2 Barns syn på deras inflytande   

De barn som deltog i Arnérs och Tellgren (2006) forskningsarbetet framhöll att leka, 
leka med kompisar, egna valda aktiviteter och lekar de hittat på själva var det 
roligaste på lekis. Det barnen tyckte var tråkigt eller jobbigt var aktiviteter valda av 
pedagoger. Barnen påpekade att lugna lekar var tråkigt och att det var jobbigt att sitta 
still och göra saker de tidigare gjort flera gånger.   

Barnens uppfattningar om vuxna uppkom i samtalet och hur barnen tycker att vuxna 
ska vara. De flesta barn betonade att vuxna ska vara snälla. De definierade snälla 
vuxna som hjälper till, är tillåtande, bryr sig och ger sin tid till barnen. I samtalet 
reflekterade även barnen hur vuxna inte ska vara och visade på en moralisk syn. 
Barnen var medvetna om att man ska bry sig om varandra, vara snälla mot varandra 
och att man inte ska slåss. De reflekterade över att vuxna som inte är snälla, är arga 
och barnen kopplar argheten även till när de får skäll. Barnen i undersökningen 
berättar att de kan få utskällning för sådant de inte har gjort och saker de inte gjort 
med mening. Barnen reflekterar över situationen men tar inte upp det med de vuxna. 
Arnér och Tellgren (2006) menar att detta kan bero på att barnen är vana vid att de 
vuxna inte lyssnar ’’eller att reglerna redan är bestämda’’ (s.65).  

Barnen visar även på skillnaden mellan barn och vuxna till exempel vid en 
utskällning. De lyfter bland annat upp att barn får skäll medan vuxna kan göra värre 
misstag men inte behöver bli utskällda. Barnen förklarar om situationer där vuxnas 
maktpositioner och tolkningsföreträden tydligt syns och att de är medvetna om det. 
Ett barn förklarar att hon oftast blir beskylld för något hon inte gjort, till exempel när 
hennes lillebror skadar sig och föräldrarna beskyller henne utan att veta hela 
situationen. Arnér och Tellgren (2006) tolkar barnets uttalande som att det kan vara 
svårt för barn att argumentera emot i sådana situationer, särskilt när ingen lyssnar på 
en. Barnen förklarar att det är jobbigt när de får utskällning och straff för saker de 
inte har gjort eller för sådant de inte visste att de inte fick göra. Arnér och Tellgren 
(2006) förklarar att anledningen till varför barnen inte säger till de vuxna om hur 
situationen egentligen förhöll sig, kan vara för att de är medvetna om att vuxna inte 
lyssnar och att det inte blir meningsfullt samt att de tror att vuxna inte kommer tro 
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på deras förklaringar. Barnen förklarar också att det är medvetna om vuxnas 
maktpositioner och att vuxna i vissa fall kan ignorera barn, till exempel när vuxna 
ignorerar att presentera sig själva i telefonen när den pratar med ett barn. Barnen 
reflekterar även över att vuxna har tolkningsföreträde i olika situationer och att det är 
svårt att argumentera emot, speciellt om den vuxna inte ger barnen en chans att 
förklara sig eller lyssnar till barnens uppfattningar om situationen. Begreppet 
snällhet definieras olika utifrån vilket perspektiv barnen väljer att tala ifrån (Arnér & 
Tellgren, 2006). Barnen i forskningsarbetet ser snälla vuxna som är tillåtande och tar 
tillvara deras initiativ. De berättar att vuxna förväntar sig att barnen ska vara snälla, 
lydiga och hålla sig till de ramar som vuxna förutbestämt. Arnér och Tellgren (2006) 
uppfattar det som att barnen inte bestämmer tillsammans med de vuxna eftersom de 
flesta barn förklarar att det är vuxna som bestämmer. Barnen accepterar vuxnas 
förväntningar på barnen i olika situationer och verkar inte kritisera vuxnas beslut. 
När barnen samtalade om vad det skulle vilja bestämma över svarade barnen oftast 
med att säga att de inte vet. Arnér och Tellgren (2006) tolkar det som att barnen inte 
har haft möjlighet till att reflektera med de vuxna i verksamheten om sitt inflytande. 

Arnér och Tellgren (2006) framhåller att barnen anser att det finns för lite 
handlingsutrymme för påverkan. De menar att barnen för det mesta bestämmer om 
vad de ska göra i den fria leken, dock att pedagogerna bestämmer ’’när, var, hur och 
hur länge’’ (Arnér & Tellgren, 2006, s.89). Författarna menar att de vuxna inte alltid 
har den förståelse för barnens tänkta lekar vilket kan hindra deras lekar genom att 
barnen inte får den tid och utrymme för att genomföra sina lekar. Pedagogerna 
fastnar vid traditioner, vanor och rutiner som kan påverka barns inflytande, Arnér 
och Tellgren (2006) menar att det kan vara av vikt att lyssna till barnens idéer och 
inte tänka att vissa saker måste göras på vissa sätt. Genom att vara närvarande och 
kommunicera med barnen om deras liv och tankar kan vi få en verklighetsbild av vad 
barnen egentligen tänker och tycker (Arnér & Tellgren, 2006). Författarna menar att 
deras tankesätt inte skiljer sig från vuxnas vilket gör att barnen borde få alla 
möjligheter till delaktighet utifrån deras förutsättningar i samhället.  

2.3 Makt och normer 

I Dolks avhandling Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan 
(2013) utgår hon från filosofen och historiken Michel Foucaults maktperspektiv och 
Judith Butlers teori om makt och normer. Foucault beskriver att makt är något som 
skapar människans kunskap och sanningar som i sin tur ger uttryck för människans 
attityd, känslor, handlingar. Han menar att makt inte är något som behöver innebära 
att straffa någon som anses göra fel utan att makt handlar mest om att människor 
anpassar sina viljor och tankesätt efter normer. Enligt Dolks (2013) tolkning menar 
Foucault att makten verkar genom individers begär eller önskningar och är inte något 
som märks utåt och öppet. Alltså att normer som styr på platsen inte alltid är uttalade 
men alla vet att de finns och försöker följa dem medvetet eller omedvetet. Normer är 
något som är underförstått och svårt att notera men effekterna av det normer skapar 
blir det mest effektfulla (Dolk, 2013). Ett exempel är att den som går mot strömmen 
får jobba hårt för att ta sig fram medan den som följer strömmen får det lätt att flyta 
med. Den som går mot strömmen ses även göra fel av de som går medströms.  

Enligt Åberg och Taguchi (2005) har pedagoger i förskolan ett stort ansvar när det 
gäller sin egen medvetenhet om vilken makt de har över barnen. De menar att 
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pedagogerna inte är så medvetna om hur mycket de påverkar barns vardag i 
förskolan och därför menar de att det måste diskuteras oftare bland pedagogerna för 
att det ska synliggöras för dem. Åberg och Taguchi (2005) påvisar att bara för att 
pedagogen utgår från barns intressen när det gäller att välja ett tema till exempel, så 
är det likaväl pedagogerna som väljer ett tema utifrån ett av barnens intressen och 
blundar för de andra intressen som barnen kan tänkas ha. Pedagogernas makt gäller 
inte heller bara vilka aktiviteter som används i förskolan utan pedagogers makt gäller 
”varje liten detalj i verksamheten” (Åberg & Taguchi, 2005, s.67). Åberg och Taguchi 
(2005) konstaterar att vi använder begreppen fri lek och fritt skapande nitiskt, men 
det innebär inte frihet för barnen utan är fortfarande likaväl är pedagogers makt och 
ansvar som styr vad barnen får och inte får göra: ”Barnen är aldrig fria från vuxnas 
påverkan” (Åberg & Taguchi, 2005, s.67).  

Miljön på förskolan är skapad av pedagoger och då gäller det att pedagogerna som 
skapat miljön har gjort den tillgänglig för alla barn. Åberg och Taguchi (2005) påvisar 
även att det är viktigt att när man låter barnen ta eget ansvar så är det viktigt att ge 
dem tid till att få situationen att fungera. Åberg och Taguchi (2005) menar att det är 
pedagogens ansvar att göra det möjligt eller omöjligt för barnen att vara 
huvudpersoner i sin egen verksamhet.  

2.4 Lekens betydelse för barns inflytande 

Bae (2004) betonar lekens betydelse för inflytande genom att beskriva att den ger 
utrymme för barns olika samspelformer och deras möjlighet till att få uttrycka sig på 
sitt eget vis. Bae menar också att inflytande ofta bara innebär att få välja mellan olika 
val, vilket kan ge fel bild av vad demokrati innebär. Pramling Samuelsson, och 
Asplund Carlsson (2003) påpekar att leken ger barnen kunskap genom samspel med 
andra barn. Barnen lär av varandra och tillsammans i leken. I leken skapar barn 
tankar kring inflytande och deras rättigheter. I leken får barnen ta till sig nya 
kunskaper genom att bland annat att utforska varandras idéer och tankar. Barnen får 
även i leken lära sig att se den andres perspektiv och lär sig då att reflektera över sitt 
egna perspektiv. Detta äger rum i stor utsträckning i den lek barn skapar och deltar i. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barn anser att de i 
leken tillsammans bestämmer samtidigt som de flesta barn ser på begreppet 
bestämma som att göra det man själv vill och detta i de flesta fall är att leka med sina 
kompisar. Det innebär även att få välja själv vilken karaktär barnet vill vara i leken 
tillsammans med andra barn. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
konstaterar att barnen i sin lek anser att de bestämmer tillsammans och de är 
medvetna om att det inte går att bestämma över en kompis i lek eller om de ska leka 
tillsammans med varandra utan barnen bestämmer över sig själva i leken. 

Westlund (2011) har även hon studerat barns inflytande och anser att barnen får ett 
stort utrymme till inflytande i den fria leken och menar att de där kan välja helt själva 
vilka de vill leka med och vilket material som behövs. Detta är något som även 
Sandberg och Eriksson (2010) påvisar, att tillgängligheten till olika material och olika 
aktiviteter ger barnen en större möjlighet till inflytande. Detta kan ske exempelvis 
genom att miljön är skapad så att barnen alltid kan nå allting själva. Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2001) lyfter också fram att barnen har störst inflytande över 
sin fria lek. Inflytandet över rutiner, aktiviteter och dagens innehåll är inte stort utan 
det är pedagogerna på förskolan som styr över det.  De menar även att barnen har 
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inflytande när pedagogerna säger ”ja” till deras initiativ. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2001) fortsätter med att beskriva att barnen kan känna sig lika mycket 
värda som pedagogerna när de till exempel spelar spel tillsammans, och barnet 
känner sig då inflytelserik eftersom att de hamnar på samma nivå. Den vuxna har i 
denna situation inte någon makt eller sista ordet. 

2.5 Resultat från tidigare pilotstudie 

I vår pilotstudie intervjuades två förskollärare, om deras perspektiv på barns 
inflytande i förskolan. Resultatet i pilotstudien bestod av tre kategorier: 1. 
Förskollärarnas roll/förhållningssätt, 2. Gestaltning i praktiken och 3. Utmaningar 
och möjligheter. 

I den första kategorin om förskollärarnas roll/förhållningssätt i Degirmencis och 
Gabrielssons (2017) pilotstudie, klargör förskollärarna begreppet barns inflytande 
med att det handlar om barns rätt till att få inflytande över sin vardag på förskolan. 
Dock visar ena förskolläraren att hen kopplar barns inflytande till demokrati och 
förhandling. Förskolläraren förklarar vidare att barns inflytande inte handlar om att 
barnen har helt fritt utan att det handlar om att förhandla, till skillnad från den andra 
förskolläraren som berättar om att det är lättare att ge valmöjligheter i stället för att 
barnen ska bestämma fritt. En av förskollärarna i studien beskriver att det är 
nödvändigt med regler och struktur för att få vissa situationer att fungera. Till 
exempel får barnen efter lunchen välja vilket rum de vill vara i men att det får endast 
vara ett visst antal i varje rum. Detta för att inte alla ska trängas i samma rum men 
även för att barnen inte ska leka med samma kompisar hela tiden.  

I den andra kategorin om gestaltning i praktiken lyfter ena förskolläraren i 
Degirmencis och Gabrielssons (2017) pilotstudie, att hen brukar arbeta med barnen 
genom brainstorming för att få barnen delaktiga i val av till exempel teman. 
Förskolläraren förklarar vidare att detta bidrar till att barnen fritt får komma med 
idéer samt att röstning kan förekomma vid val av olika saker. Om förskolläraren 
märker att barnen blir påverkade av varandras svar föreslår hen att göra enskilda 
intervjuer med barnen.  

I den tredje kategorin, till sist, beskriver förskollärarna i Degirmencis och 
Gabrielssons (2017) pilotstudie, de möjligheter och utmaningar i arbetet med barns 
inflytande och delaktighet i praktiken. Ena förskolläraren förklarar att möjligheterna 
i arbetet kan bli jättestora om man har tilltro till barnen samt att se på barnen som 
kompetenta individer som har vilja och vill lära. Förskolläraren förklarar vidare att 
hens och arbetslagets förhållningssätt har stor betydelse för barnens möjligheter till 
inflytande. De reflekterar ofta tillsammans i arbetslaget om hur de förhåller sig för att 
sträva åt samma håll (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). En reflektion som uppstått i 
deras diskussion handlade om att de skulle försöka säga mer ’’ja’’ än ’’nej’’ till barns 
initiativ. Förskolläraren tillägger att detta kan bidra till att barnen blir mer delaktiga 
och självständiga och får mer inflytande för att påverka sin vardag, dock att det inte 
alltid passar. En av förskollärarnas utmaningar med arbetet handlar om att det kan 
bli svårt att ge alla barn möjlighet till sin del av rättighet och i rätt mängd 
(Degirmenci & Gabrielsson, 2017). Hen förklarar vidare att alla barn i barngruppen 
ska få sin röst hörd, men att det är svårt att se till varje barns individuella inflytande 
och att det oftast görs på gruppnivå. Den andra förskolläraren i pilotstudien berättar 
att det kan vara svårt att släppa kontrollen och låta barnen ta ansvar för 
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verksamheten i förklaringen om utmaningar med arbetet (Degirmenci & Gabrielsson, 
2017). Hen berättar vidare att barnen inte alltid är redo att ta det ansvar de lägger på 
barns axlar och att det är lättare att ge barnen valmöjligheter i stället för att ge dem 
hela friheten i att bestämma fritt. En av förskollärarna anser att det finns rutiner och 
regler som begränsar barns möjligheter till inflytande (Degirmenci & Gabrielsson, 
2017). Ett exempel är regeln om hur många som får vara i ett rum samtidigt. Där 
finns dock en lista på vilka som varit i de olika rummen. Förskolläraren förklarar att 
de lagt denna regel för att alla barn ska få tillgång till alla rum, då vissa barn kan välja 
samma rum hela tiden. Sedan har de även en lista på hur många pärlplattor som får 
göras i veckan och att det stoppar de barn som vill pärla ofta. Förskolläraren menar 
att de satt denna regel för att barnen inte ska bli avskärmade från andra barn. 
Avslutningsvis menar förskolläraren att beroende på vad de ser behövs i barngruppen 
sätts vissa regler. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer utgå från John Deweys begrepp om demokrati i studien. Vi har valt begreppet 
demokrati eftersom ett centralt begrepp i demokratibegreppet också är inflytande, som 
dessutom är centralt i vår studies syfte. 

John Dewey (1859 - 1952) var en amerikansk filosof och även känd som 
demokratiteoretiker (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). En av hans bärande idéer 
handlar om att demokrati ska genomsyra utbildningen samt att utbildningen ska fostra 
framtidens medborgare. Bergström (2016) tolkar Deweys begrepp om demokrati mer än 
bara att rösta och räkna röster. Författaren menar att Deweys demokratibegrepp handlar 
om socialt samspel det vill säga om människors åsikter och viljor, att människor förväntar 
sig att deras åsikter lyssnas till och räknas med. Dewey förklarar att demokrati formen är 
ett samhällsliv där varje individ har möjlighet till att bli en person (Bergström, 2016). För 
Dewey handlar demokrati om människors sätt att leva alltså en livsform istället för ett 
särskilt styrelseskick där varje människas liv är sammankopplade och berör varandra 
(Wahlström, 2016). Wahlström (2016) förklarar Deweys teori om en demokratisk miljö i 
utbildningen på följande sätt  

I en sådan uttolkning blir demokrati en livsform, där människor erkänner andra människors 
intressen och förhoppningar även när det främst är inriktade på att uppfylla sina egna. Det är, 
menar Dewey, en sådan demokratisk miljö elever ska få möta varje dag i skolans klassrum – en 
miljö där människors liv angår varandra – för att främja både individens och samhällets 
gemensamma växande och utveckling. (s. 55)  

Wahlström (2016) påvisar att Dewey ansåg att om barnets egen utveckling ska ske så 
krävs en aktiv miljö där individer påverkar och samspelar med varandra. Dewey 
(1999) menar även att miljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande 
eftersom att människan samspelar med miljön de trivs och befinner sig i. Varje miljö 
signalerar olika sätt att tänka, förstå och handla vilket Dewey (1999) förklarar att 
miljön blir till en riktningsgivare för individers handlingar. Han menar att det blir 
viktigt att läraren utformar en stimulerande och aktiv miljö vilket Dewey ser som en 
betydande utgångspunkt för all undervisning. Formandet av sådana miljöer möjliggör 
för lärande och demokrati.    

Dewey (1999) hävdar att när barnen känner att deras lärande får en mening så bidrar 
det till mer självdisciplin hos dem. Han menar alltså att om pedagogen styr över hela 
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verksamheten så innebär det att barnen inte känner att de har inflytande och då 
sänks barnens självdisciplin. Enligt Dewey (1999) har kommunikation en avgörande 
betydelse för att få en fungerande demokrati. Med en ömsesidig kommunikation 
mellan pedagog och barn kan de tillsammans skapa lärandesituationer utifrån barns 
referensramar och intressen. Enligt Dewey (1999) ska barnen ha inflytande i sin 
vardag eftersom att det också möjliggör till reflektion över aktiviteten efteråt vilket 
inte händer om det är pedagogen som styr alla aktiviteter. Enligt Dewey (1999) så ska 
alla individer kunna påverka de olika institutioner som de är delaktiga i på ett 
demokratiskt sätt.   

Enligt Dewey blir en relation social när det råder en ömsesidig kommunikation vilket han 
vidare förklarar, innebär att båda parterna kan lyssna på varandra samt närma sig den 
andra partens perspektiv (Wahlström, 2016). När en av parterna talar utifrån en 
maktposition eller endast intresserar sig för sina egna intentioner betecknas det som 
mekanisk (Wahlström, 2016). I den sociala relationen är kommunikationen alltid lärorik 
och utvecklande för båda parterna menar Dewey (Wahlström, 2016). Det blir lärorikt och 
utvecklande genom att båda parterna delar med sig av sina erfarenheter, tankar och 
åsikter. På så sätt får varje mottagare se ur varierande perspektiv vilket kan komma att 
ändra respektive parters tänkande (Wahlström, 2016).   

Ett viktigt verktyg som Dewey tar upp i samband med demokrati är 
kommunikationen. Han menar att ett samhälle är skapat av människor genom 
kommunikation där respektive samhälles värderingar, erfarenheter, ideal och vanor 
överförs och fortlever (Wahlström, 2016). Respektive samhälle har sina egna 
referensramar vilket gör det möjligt för samspel och förståelse för varandra i 
samhället. För Dewey var mångfald av olika sociala grupper viktigt i ett demokratiskt 
samhälle för att de ska få förståelse för varandra. Dewey (1999) anger att en 
människa vars handlingar påverkar andra människor, lever i en social miljö. Vad den 
enskilda människan gör och kan göra påverkas av andra människors ’’förväntningar, 
krav, samtycke och avståndstagande’’ (Dewey, 1999, s.47). Därför anser Dewey (1999) 
att en människa som samspelar med andra måste ta hänsyn till andras handlingar för 
att fullgöra sina egna. Han förklarar vidare att den sociala miljön fostrar barnen in till 
det vanor och normer som råder i samhället (Dewey, 1999). Enligt Dewey (1999) så är 
socialiseringen i samhället så kraftigt verkande att barn inte kritiserar de normer och 
ramar som finns. Genom vägledande och kontrollerande styrning kan pedagoger 
styra barnen i en önskvärd riktning och påverka det barnen tar tills sig i den sociala 
arenan.  

3 Metod 

I detta kapitel presenteras delarna: 3.1 Metodval, 3.2 Urval, 3.3 Genomförande, 3.4 
Analysmetod, 3.5 Tillförlitlighet och 3.6 Etiska överväganden. 

3.1 Metodval 

Studiens metod har en kvalitativ undersökningsstrategi med intervjuer för att svara 
på studiens frågeställningar. Bryman (2011) förklarar att inom kvalitativ forskning 
befinner sig forskaren i den sociala miljön som ska studeras för att få en djupare 
förståelse. Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuaren intresserar sig för den 
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intervjuades egna uppfattningar och synsätt om ämnet som undersöks (Bryman, 
2011).   

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade frågor, vars 
ordningsföljd kunde variera samt att uppföljningsfrågor kunde ställas som dels 
ansågs vara relevanta för intervjuaren (Bryman, 2011). Vi kunde vara flexibla i våra 
intervjuer eftersom vi hade formulerat frågor inom relevanta teman vilket Bryman 
(2011) kallar för en intervjuguide. Avsikten med semistrukturerade intervjuer var att 
få insikt i 18 förskolebarns uppfattningar om deras inflytande i förskolan. 

3.2 Urval 

I studien medverkade 18 förskolebarn i åldrarna tre till fem år från två olika förskolor 
i samma stad. Vi intervjuade åtta barn på en förskola samt tio barn på en annan 
förskola. Urvalet av barn gjordes ur ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) 
innebär det de ’’personer som för tillfället råkas finnas tillgängliga för forskaren’’ 
(s.194). Det skedde genom att vi valde de förskolor vi har varit i kontakt med under 
vår utbildning. Vi valde de äldre barnen på förskolan i åldrarna tre till fem år. 
Anledningen till det var för att vi behövde spela in intervjuerna vilket kräver en god 
verbal kommunikationsförmåga samt att de äldre barnen har mer erfarenheter av 
förskolans verksamhet.   

Vi har varit i kontakt och besökt förskolorna ett flertal gånger innan skrivandet av 
detta självständiga arbete. Detta har skapat förutsättningar för en god och etablerad 
relation med både barn, personal, chef och föräldrar i förskolorna. Doveborg och 
Pramling Samuelsson (2012) menar att samtal med barn blir mer givande om man 
har en god relation till barnet vilket kan bidra till att barnet berättar och delar med 
sig av sina tankar mer under samtalet. Doveborg och Pramling Samuelsson (2012) 
påpekar även vikten av att besöka och bekanta sig med barngruppens miljö och med 
de barn som ska medverka i samtalen om man inte känner barnen sedan tidigare.  

3.3 Genomförande 

Respektive förskola kontaktades och information gavs ut via telefon, e-mail och 
personlig kontakt, i e-mailet infogades missivbrev till förskolan och ett till föräldrarna 
för deras samtycke (se Bilaga 1 & 2). Missivbrevet till föräldrarna lades på barnens 
hyllor och efter de hade svarat om samtycke till att deras barn fick delta eller inte i 
undersökning lämnades svaret till personalen på förskolan. Svaren vi fick in var 
endast de som hade givit samtycke till deras barns deltagande, resterande lämnade 
inte in pappret om samtycke. Dagen före intervjudagen samlade vi in svaren och 
kunde få en översikt över hur många barn som kunde delta. Vi bokade in en dag där 
vi fick vara med i verksamheten och intervjua barnen. Intervjuerna genomfördes på 
två olika förskolor och vi gick enskilt till respektive förskola som vi hade kontakt med. 
Sammanlagt intervjuades 18 förskolebarn, åtta intervjuer i ena förskolan och tio 
intervjuer i den andra förskolan. Under intervjudagen blev vi medvetna om att vi 
behövde en dag till för att genomföra intervjuerna, då vissa barn var sjuka och 
bortresta den planerade intervjudagen.   

Dolk (2011) påvisar att barn kan ha svårt att säga nej om vuxna ställer frågor som till 
exempel ’’får jag intervjua dig?’’. Därför valde vi att fråga om vi kunde prata lite och 
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om vi kunde ställa några frågor till dem. Före intervjuerna informerades barnen om 
att samtalet kommer att spelas in för att vi ska komma ihåg vad de har sagt och att 
det är endast vi som kommer lyssna till inspelningarna.  Vi berättade för barnen att 
om de inte ville prata längre så var det bara att säga till och att vi kunde avsluta 
samtalet när de ville det. Vi inledde intervjuerna med att fråga om vad de tyckte var 
roligast att göra på förskolan. För att sedan samtala oss fram till de olika teman och 
frågor som vi hade förutbestämt för att besvara forskningsfrågorna. Vi hade med oss 
vår intervjuguide (se Bilaga 3) men vi följde inte den slaviskt utan lät barnen styra lite 
över samtalen och på det sättet kunde vi hitta ingångar för att bocka av våra teman. 
Vissa barn ville lyssna på inspelningen vilket vi gjorde och de fick tillägga nya tankar 
och funderingar under tiden vi lyssnade. När vi lyssnade på inspelningen antecknade 
vi det barnen ville säga efteråt. I början av våra intervjuer, samtalade vi med ett barn i 
taget i ett angränsande rum. Sedan reflekterade vi över om vi skulle göra intervjuer 
med flera barn samtidigt. Vi bestämde att göra några av våra intervjuer med två barn 
samtidigt. Doveborg och Pramling Samuelsson (2012) förklarar nämligen att i 
samtalet med flera barn samtidigt kan barns svar väcka nya funderingar, tankar och 
frågor hos varandra. Under intervjuerna med två barn var vi uppmärksamma på hur 
mycket barnen talade eftersom vissa barn kan vara blyga och andra pratglada. 
Doveborg och Pramling Samulesson (2012) menar att det är viktigt att intervjuaren 
är medveten om det och kan fördela talutrymmet åt alla barnen som deltar.   

Alla barn som intervjuades gick med på att samtalet spelades in. Intervjutiderna 
varierade mellan 6 minuter till 16 minuter. En av intervjuerna avslutades på grund av 
att barnet ville avbryta. Avsikten med inspelningen var att efter intervjuerna få ner 
det barnen sagt under intervjuerna på papper för att senare kunna analysera 
datamaterialet. Bryman (2011) menar att ljudinspelning möjliggör för att aktivt delta 
under intervjun och att vara uppmärksam på intervjupersonens svar och följa upp 
svaren med följdfrågor istället för att distraheras av att anteckna svaren. 
Ljudinspelningarna transkriberades för att båda författarna skulle kunna ta del av 
varandras genomförda intervjuer samt att det underlättar för en noggrannare analys 
av datamaterialet (Bryman, 2011).  

3.4 Analysmetod 

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod. Detta är något som Bryman (2011) 
anser är en vanlig infallsvinkel vid användandet av en kvalitativ metod. Bryman 
(2011) skriver att det går att urskilja teman och subteman genom en noggrann läsning 
av sitt transkriberade material. Samtidigt som vi läser igenom det transkriberade 
materialet som vi fått fram letar vi efter mönster. Dessa mönster ringas sedan in och 
skapar teman som vi sedan avläser och skriver ner. Vi gör upp en definition av antal 
för att lättare kunna urskilja svaren för att få fram mönster på barnens svar till vår 
frågeställning.   

Rent praktiskt gick vår analysmetod till så att vi skrev ut alla våra transkriberingar, 
som var indelade i intervjuguidens teman. När vi skulle tolka vår data bestämde vi att 
stryka de teman som vi hade från intervjuguiden för att hitta nya mönster. Vi läste då 
igenom transkriberingarna många gånger och såg mönster i intervjuerna som vi 
ringade in och skapade teman till. Efter det skrev vi ner allt vi såg i vår analysdel där 
vi tolkar och presenterar det utifrån vald teoretiskt perspektiv samt tidigare 
forskning. Genom att vi använde denna metod kunde vi använda oss av allt material 
som vi fått fram genom vår intervju med barnen.   
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3.5 Tillförlitlighet 

Utifrån syftet för studien valde vi att göra en kvalitativ undersökningsstrategi med 
intervjuer. Detta för att få barnens perspektiv på vår studie. För att minska 
misstolkningar valde vi att lyssna tillsammans med intervjupersonerna på 
inspelningen efter att intervjun genomförts och vi frågade då intervjupersonen om 
den ville tillägga något eller om de hade något mer att tillägga. Dock kunde vi inte gå 
igenom studiens resultat med de deltagande i studien som gör att trovärdigheten 
minskar. Enligt Bryman (2011) kallas detta för respondentvalidering.  

Därefter har vi transkriberat alla intervjuer genom att lyssna flera gånger och noga 
för att anteckna allt. Detta för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. För att öka 
undersökningens tillförlitlighet hade observationer utifrån studiens syfte varit 
behjälpligt. Detta för att tydligare kunna se hur ämnet praktiseras i verkligheten.  

Eftersom vår studie endast innehöll 18 barn så ser vi att det skulle behövas fler 
barnintervjuer för att överförbarheten ska öka. Vi har genomfört barnintervjuerna på 
två olika förskolor i samma stad. Det skulle behöva göras på fler förskolor i olika 
städer för att öka studiens överförbarhet.   

3.6 Etiska överväganden 

Det viktiga inom forskningsetiken handlar mycket om hur informanter eller 
försökspersoner som deltar i forskningen behandlas (Vetenskapsrådet, 2017). 
Vetenskapsrådet (2017) menar att individskyddskravet innebär att människor som 
medverkar i en forskning ska värnas från att skadas och/eller kränkas. Det fyra 
grundläggande etiska principer som tas upp av Bryman (2011) är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs 
respektive etiska principers innebörder samt hur vi tog hänsyn till de etiska 
principerna.   

• Informationskravet – innebär att personer som medverkar i undersökningen 
ska informeras om syftet samt att deras medverkan är frivilligt och har rätt till 
att hoppa av när det önskas (Bryman, 2011). Respondenterna informerades 
både skriftligt (till barns vårdnadshavare och förskolor) och muntligt före 
intervjuerna.   

• Samtyckeskravet – innebär att personer som berörs i undersökningen ’’har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan’’ (Bryman, 2011, s.132). Personerna ska 
även få all information om undersökningens syfte (Bryman, 2011). Vi förklarade 
för barnen att vi ville ställa några frågor för ett skolarbete som handlar om deras 
dag på förskolan och deras inflytande, med andra ord som, bestämma, lyssna, 
regler m.m. Före intervjuerna meddelades barnen muntligt att de kunde avsluta 
när de kände för det.  

• Konfidentialitetskravet – innebär att berörda personers uppgifter i 
undersökningen ska skyddas mot att obehöriga kan ta del av det 
(Vetenskapsrådet, 2017). Inga uppgifter tas med i studien. Vi lägger inte till 
fiktiva namn på barn och förskolor, då vi undersöker en grupp med barns 
uppfattningar och tankar om deras inflytande. I resultatet använder vi oss vid 
något tillfälle av begreppen ’’Barn 1’’ och ’’Barn 2’’ osv.  

• Nyttjandekravet – innebär att svar och uppgifter som samlas under 
datainsamlingen endast får användas för forskningssyfte (Bryman, 2011). 
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Barnen tillfrågades om samtalet kunde spelas in för att vi skulle komma ihåg 
vad som sades och att det är bara var vi som skulle lyssna till ljudinspelningen. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet innehåller de 18 intervjuade 
barns utsagor om deras tankar, uppfattningar och åsikter. I vår intervjuguide delades 
frågorna in i olika teman. Vi använder oss av samma teman som i intervjuguiden vid 
redogörandet av vårt resultat. Detta för att sammanställa alla barns uppfattningar om 
varje tema på ett strukturerat sätt.  

Definition av antal   
För att vara tydlig under vår resultatpresentation definierar vi fem begrepp, som 
klargör antalet av hur många barn som hade liknande eller samma uppfattningar från 
intervjuerna.    
fåtal (1–3 barn), minoriteten (4–8 barn), hälften (9 barn), majoriteten (10–17 barn) 
och samtliga (18 barn).   

4.1 Tema 1 – Barns vardag 

Barnen beskrev i intervjuerna vad de brukar göra på förskolan. Svaren vi fick var att 
majoriteten brukade pyssla, till exempel rita, pärla, måla, vara i ateljén m.m. 
Minoriteten svarade att de brukar leka med konstruktionsmaterial som till exempel 
klossar, kuddar, leksakshus, lego, deg, magneter, plus-plus m.m. Hälften av barnen 
använde begreppet ''leka'' vid berättandet om vad de brukar göra på förskolan.    

När frågan ställdes om vad de tycker är roligast på förskolan sade majoriteten att 
pyssla var det roligaste. Minoriteten använde begreppet ''leka'' när de berättade om 
vad som var roligast. Ett fåtal barn sade:    

Att man... man är snäll mot sina kompisar. Leka med plus-plus.    

Kompisar! Rita, jag älskar och rita.  

Ett fåtal barn talade om att det var roligast att leka med konstruktionsmaterial så som 
att bygga med lego, leka med kuddar och klossar och leka med plus-plus.   

I en gruppintervju med två barn kom de in på vad som var tråkigt att göra i förskolan 

Barn 1: Gå ut! 
Barn 2: För att det är så kallt om fötterna, huvudet och ansiktet. Och det är tråkigt att kolla upp i 
taket på dagis. 
Intervjuaren: När kollar ni upp i taket? 
Barn 1: När vi sa så här ’’vi vill inte kolla mer’’ då sa fröken.. 
Barn 2: På tv 
Barn 1: aa.. kolla upp i taket då. 
Intervjuaren: när det var avslappning eller? 
Barn 2: när vi tittade på någon film 
Barn 1: Vi ville inte kolla mer då sa fröken titta upp i taket och så kolla vi upp i taket.  
Barn 2: Fast det ville inte vi 
Intervjuaren: Vad fick ni göra då?  
Barn2: Vi fick kolla ändå och det är roligt att vara hemma. 
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4.2 Tema 2 - Regler  

I detta tema tillfrågades barnen om det fanns några regler på förskolan. Majoriteten 
svarade då att det fanns regler på deras förskola. Barnen gav även exempel på regler 
som fanns på förskolan. De sade bland annat att man inte får slåss, bråkas, vara dum, 
bitas, nypas, rivas, ta grejer som andra hade, förstöra andras bygge. De sade också att 
de inte får springa ut från grinden, stänga in sig själv i förrådet, göra sönder 
väggarna, kasta lera på väggarna, förstöra fönstren och inte springa. Två barn 
berättade på följande sätt:   

Barn 1: Ja, inte springa fast vi gör det ibland ändå.   
  
(Båda barnen visar hur de brukar springa och hoppa)  
Intervjuaren: Vad brukar fröknarna säga då?  

Barn 1: Ingenting  

Barn 2: Nej för dom ser inte oss för vi gör det i smyg. När fröknarna kommer stoppar vi och 
låtsas att vi leker nåt annat.  

Minoriteten av barnen sade:  

Att man ska vara snäll, leka tillsammans.   

Vara en bra kompis  

Jag tänker lyssna på fröknarna och man får inte göra vad man vill  

Mm… om det brinner här måste vi springa till gungorna. 

Det blir mycket bättre om man leker och inte bryr sig om den som är dum, då får den inga 
kompisar.   

Vi ställde då en följdfråga till barnen om vad de tyckte om reglerna. Minoriteten 
tyckte att det var bra med regler. De förklarade sina åsikter vidare med:   

Intervjuaren: Varför tycker du att det är bra?  
- Bilarna kan köra på en (annars).  

(annars blir det) slåssning och tråkigt  

Bra det är bra för att man ska vara snäll och så måste man tänka på reglerna. (annars blir det) 
lite bråkigt.  

Sista frågan till barnen i temat blev om vilka som har bestämt reglerna. Majoriteten 
barn svarade här att det var fröknarna som bestämt reglerna, ett fåtal lade även till 
chefen i sitt svar.  

4.3 Tema 3 – Att bestämma 

Den första frågan i detta tema var: ''Vilka är det som bestämmer här på förskolan?''. 
Samtliga barn svarade att det var fröknarna som bestämde på förskolan. Hälften av 
barnen lade även till andra personer som bestämmer. Ett fåtal barn talade om att 
chefen också bestämmer på förskolan. Ett utav barnen uttalade sig på följande sätt:    

Fröknarna och chef. Fröknarna bestämmer över barnen och chefen bestämmer över fröknarna.   
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Minoriteten sade att föräldrarna också bestämmer. Två av barnen menade att 
föräldrarna bestämde om vad barnen fick göra på förskolan. Ett fåtal barn sade att 
man bestämmer över sig själv. De sade:    

Man bestämmer om sig själv. Alla bestämmer om sig själv.    

Alla barn bestämmer om sig själva.   

Ett barn sade att barnen också bestämmer på förskolan. Följdfrågan till det svaret 
blev ''hur bestämmer barnen?''. Barnet förklarade att ''vissa bestämmer vad man ska 
leka och vissa bestämmer vad man ska göra''.    

En annan fråga som ställdes var ''Får du bestämma något på förskolan?''. Majoriteten 
sade något de tyckte att de bestämmer om, resterande barn sade ''nej'' till frågan. Fem 
barn av de som tyckte att de bestämde om något förklarade att de bestämde över 
vilket rum de ville leka i. De barn som svarade att de fick bestämma över något sade 
också bland annat:   

Att jag ska ha macka (på frukosten).    

Om vi ska pyssla då och det är fullt i det rummet få får jag fråga om jag får sätta min bild på det 
rummet.    

Det som jag bygger. Ingen får bestämma det jag ska bygga.   

Nej, bara när jag leker med kompisar men inte när nån fröken är med.   

Vilka kläder vi ska ha och när vi ska kissa   

Ja, vilket rum jag ska leka i men om det är lika många barn som prickar får jag inte gå in och 
leka där.    

Snälla saker.   

Att leka.   

Ja, om någon vill leka den leken jag bestämmer så gör man det.   

De barn som sade att de inte fick bestämma över något sade antingen nej eller lade 
också till att de inte fick bestämma om någonting. Ett av barnen sade:   

Ja... Nej... det får jag inte. Hmm... Varför får inte jag bestämma? Eller nej jag får inte bestämma 
något.    

Sista frågan i temat var ''Vad skulle du vilja bestämma på förskolan?''. Sammanlagt 
var det 18 barn som svarade på frågan. Fyra av de som svarade sa att de inte visste 
vad de skulle vilja bestämma över. Majoriteten hade olika förslag på vad de skulle 
vilja bestämma över, som:   

Att man får äta glass.   

Att man får göra vad man vill.   

Att alla ska vara snälla.   

Jättekul, vi skulle inte behöva städa. Bara stöka runt.    

Bestämma lekarna.   
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Vi skulle gå ut hela tiden.   

Man skulle få rita hela dagarna.   

Kanske måla mer, det skulle bli kul.   

Bestämma någonting att göra...då får jag tänka lite... Då skulle jag får rita... ibland. Kanske sitta 
vid datorn som fröknarna.   

De hade även förslag som att de ville bli stor, vara stor och ett fåtal barn kopplade 
sina förklaringar till ''som fröknarna''.  

4.4 Tema 4 – Barns syn på pedagogerna 

Det sista temat i intervjuguiden inleddes med frågan ’’hur tycker du en fröken ska 
vara?’’. Här svarade hälften av barnen att det tyckte att en fröken ska vara snäll. 
Följdfrågan vi ställde här var ’’Hur är man när man är snäll?’’. De definierade då 
begreppet snäll på följande sätt:   

Att man hjälps åt, hjälps åt att städa, hjälps åt att torka sig.  

Den ska säga att man får göra vad man vill. Snäll och trevlig. Man säger tack för maten. 
(Intervjuaren: När tycker du fröknarna är snälla då?) När man får sätta bilden uppe på när 
rummet är fullt.  

Att man inte slåss och man säger att man får vara med i dom andras lekar om man leker nåt fint. 
Påminna om man börjar slåss.  

Inte slåss, inte göra sönder när man bygger… eh jag vet inte.  

Vara snäll och vara med och pyssla  

Ett fåtal av de resterande barnen sade att fröknarna ska se glada ut och inte sura. Ett 
barn sade att fröknar borde vara hårda mot barn som är dumma. Ett annat barn sade 
’’kanske lyssna på barnen eller mig’’.   

Nästa fråga i detta tema var ’’Hur tycker du en fröken inte ska vara?’’.  Det vi fick höra 
mest av barnens uppfattningar var att en fröken inte ska vara dum, arg och inte 
skrika. När vi frågade barnen om de kunde berätta om hur man är när man är dum 
och arg svarade barnen:  

Man skriker  

Hon får inte säga att barnen är dumma. Hon får inte ge barnen giftig mat, så man dör.   

Inte sur och arg, inte skälla på någon som inte slått.   

Jag har en fröken som brukar bli arg på en kompis och så ska hon inte göra.  

Ibland har jag en fröken som inte lyssnar och då brukar jag säga något dumt och gå iväg.  

Slår någon.  

Inte vara hårdhänt.  

Inte glömma bort.  

Inte bara säga nej hela tiden.  

Inte skrika på någon så där högt och argt.   
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(Ett barn visar ett ansiktsuttryck på hur man ser ut när man är dum. Barnet tar ner sina 
ögonbryn och visar på ett argt ansiktsuttryck.)    

Den sista frågan i intervjun var om barnen tyckte att de blev lyssnade till av 
pedagogerna på förskolan. Ett fåtal barn sa ibland. Hälften av barnen svarar att de 
blir lyssnade till. Följdfrågan till svaret var ’’när lyssnar de på dig?’’. Svaren vi fick 
var:  

När jag säger något  

När dom är snälla  

När jag var snäll  

Bara när jag är glad, eller ja.  

Ett barn lade till i sitt svar att den inte lyssnar på dem som är dumma och säger att 
hen ska slåss. Ett annat barn ansåg att fröknarna lyssnar till hen men visste inte när. I 
stället berättade barnet:   

Barnet berättar om en vän som är dum och inte lyssnar.   

Barnet: Han bara river mig och han sa inte förlåt.  

Intervjuaren: Sa du till fröken då?  

Barnet: Nä… det är bara han som är dum och lyssnar inte på mig.  

Minoriteten av barnen upplevde inte att de blir lyssnade till av fröknarna på 
förskolan. Några av barnens svar var:   

För att vi inte får göra vad vi vill. Vi får inte välja film på tv:n.     

Alltså nej, för hon bara pratar med dom andra fröknarna.   

Nej, hon blir arg och säger att jag bara tjatar men jag kanske inte gör så.  

Nej, för dom bara bestämmer.  

4.5 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar på att majoriteten av barnen brukade pyssla så som att rita, 
pärla och måla. Minoriteten av barnen svarade att de brukade leka med 
konstruktionsmaterial. Hälften av barnen i studien använde sig av begreppet leka i 
intervjuerna. När vi intervjuade barnen kring regler så nämner barnen regler om vad 
de inte får göra. Minoriteten av barnen tyckte att det var bra med regler. Majoriteten 
av barnen som intervjuades talade om att det var fröknarna som bestämt reglerna 
som fanns på deras förskola, ett fåtal lade även till chefen i sitt svar. Samtliga barn 
svarade i intervjuerna att det är fröknarna som bestämmer i förskolan. Ett fåtal barn 
nämnde även chefen och en minoritet sade även föräldrarna. Något som visades i 
resultatet var att barnen bestämmer över vilket rum de ska leka i. Majoriteten av 
barnen ansåg att de fick bestämma över något i förskolan medan en minoritet 
svarade att de inte fick bestämma något. Några av barnen visste inte vad de skulle 
vilja bestämma över på förskolan medan de andra barnen gav svar som att de ville 
göra som de ville och att alla ska vara snälla. Resultatet visade att hälften av barnen 
tycker att en fröken ska vara snäll. Snäll definierar barnen till exempel som att man 
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hjälps åt, inte slåss och lyssnar. Det barnen i intervjun nämner mest när vi talar om 
hur en fröken inte ska vara är att fröken inte ska skrika och vara dum. De definierar 
dum med att skrika, inte lyssna och vara arg. Hälften av barnen ansåg att de blev 
lyssnade till av fröken och gav exempel på dessa situationer som när de är snälla och 
när de säger något. Minoriteten av barnen upplevde att de inte blev lyssnade till och 
förklarade att fröknarna endast bestämmer, att de inte lyssnar och att de inte får göra 
som de vill. 

5  Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys av resultatet, indelat i de tre mönster: 5.1 Barns 
lek, 5.2 Makt och 5.3 Sociala färdigheter. 

5.1 Barns lek 

Vi tolkar resultatet som att barnen ser att de har störst inflytande under leken eller 
den tid i förskolan som barnen själva kan välja vad de ska göra. Hälften av barnen 
använde begreppet leka när de talade om vad de brukar göra i förskolan. Majoriteten 
nämnde att de brukade pyssla vilket innebar rita, pärla, måla m.m. Aktiviteter som 
kan uppfattas vara något som får göras på den valbara tiden i förskolan. Barnen 
verkar inte kunna styra över rutiner, aktiviteter och dagens innehåll eftersom ingen 
av barnen nämner något annat än vad vi uppfattar det som, ”den fria leken”. Barnen i 
vår studie återkom till den fria leken under alla våra teman, vilket kan tyda på att den 
fria leken är en betydelsefull aktivitet för dem, då de kan utöva sitt inflytande. Något 
som har framkommit även i andra studier. Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2001), Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) samt Westlund (2011) 
lyfter att barnen i deras studier uppger att de har mest inflytande i den fria leken. 

Det framkommer i resultatet att det dock även i den fria leken finns regler som 
eventuellt kan hindra barnens inflytande. Barnen lyfte i intervjuerna bland annat att 
de får bestämma vilket rum de får leka i under den fria leken. Två barn reflekterade 
dock över att de får lov att välja ett annat rum ifall rummet är fullt eller fråga fröken 
om de får leka i rummet i alla fall. Detta visar att det finns en regel på förskolan om 
hur många barn som får vistas i ett rum och att denna regel hindrar deras inflytande 
över deras vardag. Barnen kan nämligen inte ett rum som är fullt, vilket hindrar 
barns tänkta lek, då materialet för leken möjligen finns i rummet barnet vill vara i. 
Åberg och Taguchi (2005) pekar på att barnen således inte får frihet utan att det 
fortfarande är under pedagogers makt som styr vad barnen får göra och inte får 
göra. Detta kopplar vi till Dolks (2013) tolkning av Focualts och Butlers 
maktperspektiv som innebär att människor anpassar sig efter det normer som finns. 
Barnen i förskolan behöver anpassa sig till de regler och normer som finns i 
verksamheten de befinner sig i.  

Barn upplever att de har möjlighet att få bestämma när de leker med andra barn. Ett 
barn i vår studie sade ’’Nej, bara när jag leker med kompisar men inte när nån fröken 
är med’’ när det samtalades om vad de fick bestämma på förskolan. Detta 
övererensstämmer med Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
slutsatser som påvisar att barn ser på begreppet bestämma, som något som de gör 
över sig själva och även tillsammans med andra barn i leken. Barnen är dock också 
medvetna om att de inte kan eller ska bestämma över någon kompis. Detta betonades 
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av ett barn i vår studie när hen förklarade: ”Man bestämmer om sig själv. Alla 
bestämmer om sig själv” och ’’det som jag bygger. Ingen får bestämma det jag ska 
bygga’’.  

Pramling Samuelsson, och Asplund Carlsson (2003) beskriver att barns lek skapar 
tankar hos dem. Funderingar som får dem att reflektera kring sitt inflytande och 
deras rättigheter. Genom leken får barnen även kunskap genom att utforska 
kompisarnas idéer och tankar. Reflektion är även något barnen tar lärdom av i lekens 
värld genom att till exempel se kompisars perspektiv, vilket ofta leder till att barnet 
måste reflektera över sitt eget perspektiv. Ett barn sade: ’’Det blir mycket bättre om 
man leker och inte bryr sig om den som är dum, då får den inga kompisar’’. Vi tolkar 
det som att barnet har reflekterat över sina och andras handlingar i leken genom att 
visa på konsekvenserna av vissa handlingar. 

5.2 Makt 

Vår studie visar att barnen är medvetna om vuxnas maktpositioner, vilket kan hindra 
deras möjligheter till inflytande. Samtliga barn talade om att det är fröknarna som 
bestämmer på förskolan. Minoriteten talade även om andra vuxna som bestämmer på 
förskolan som chefen och vårdnadshavare. Detta visar på att barn tänker att vuxna 
bestämmer generellt i förskolan, vilket styrks av Åberg och Taguchi (2014). De menar 
att pedagogerna i förskolan har makt över varje liten detalj i verksamheten.  

När barnen tillfrågades om vad de skulle vilja bestämma över sade några barn att de 
skulle vilja bli stor eller göra som fröknarna. Ett annat barn förklarar för oss att om 
hen får bestämma skulle hen vara som fröken och kunna gå hem när hen vill. Vi 
tolkar det som att barn menar att man bestämmer när man är vuxen och att det är då 
de får göra som de vill. Det visar att barnen är medvetna om att de alltid är beroende 
av vuxna i olika situationer, allt från att få tillstånd till att välja utifrån valmöjligheter.  

Studien visar också att barnen är underordnade de vuxna. Inget barn kritiserade att 
det var fröknarna som bestämde. Det var visserligen ett barn som sade ’’Ja.. Nej.. det 
får jag inte. Hmm.. Varför får inte jag bestämma?.. Eller nej jag får inte bestämma 
något’’. Barnet reflekterade kring varför hen inte får bestämma, men ändrade sig 
ganska snabbt till att hen inte fick bestämma något. Detta kan tyda på det som Dewey 
(1999) förklarar som att socialiseringen i samhället är kraftigt verkande. Barnen 
kritiserar inte de ramar och normer som råder. Detta mönster speglar sig också i ett 
annat samtal, där två barn samtalade om vad som var tråkigt att göra på förskolan. 
De förklarade för fröken att de inte ville titta på tv mer och pedagogen hade sagt kolla 
upp i taket. Barnen förklarade att de inte ville göra det men gjorde det ändå. Här 
kunde vi också tydligt se att barnen inte kritiserade det fröknarna sade utan gjorde 
det även om de inte ville göra det. 

Utifrån Deweys (1999) syn på relationer visar minoriteten av barnen i studien att de 
inte ser deras relation till pedagogerna som socialt, utan mekaniskt eftersom att 
pedagogerna talar från en maktposition. Detta kunde vi se i barnens uttalande som:    

Kanske lyssna på barnen eller mig.   

Ibland har jag en fröken som inte lyssnar och då brukar jag säga något dumt och gå iväg.   
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Inte bara säga nej hela tiden   

Nej hon blir arg och säger att jag bara tjatar, men jag kanske inte gör så   

Alltså nej för hon bara pratar med dom andra fröknarna  

Barnen verkar förvänta sig att pedagogerna ska lyssna till deras åsikter vilket speglas 
i Deweys (1999) demokratibegrepp. Bergström (2016) tolkar Deweys 
demokratibegrepp, som att det är mer än att bara räkna röster, det innebär att alla 
röster måste bli hörda och åsikter tas i beaktning. Barnen i Arnérs och Tellgrens 
(2006) forskningsarbete talar också om att vuxna ska ge tid åt barnen och vara med 
dem, vilket vi tolkar som att barnen menar att de vuxna ska lyssna på dem mer. 
Enligt både de internationella och nationella styrdokumenten har barnen rätt till att 
uttrycka sina åsikter, tankar och få möjlighet till att påverka sin situation. I vår studie 
blir detta inte möjligt för vissa barn som förklarar att de känner att de inte blir 
lyssnade på av pedagogerna. Anledningen till detta kan vara för att pedagogerna är 
osäkra när det kommer till att ta vara på barns initiativ. Arnér (2009) förklarar att 
förskollärare kan uppleva det vara svårt att säga ”ja” till barnens initiativ, då ett 
tillstånd, oftare leder till diskussioner i personalgruppen jämfört med ett ”nej”. 
Förskollärarna kan således lättare neka barns initiativ när det finns en osäkerhet 
kring vilka regler som gäller eller kring vad andra kollegor ska tycka. Detta kan alltså 
vara en av anledningarna till att barnen inte heller upplever att de blir lyssnade på. 
Noterbart är således att minoriteten av barnen i vår studie inte verkar möta den delen 
av Deweys (1999) syn på demokrati som omfattar vikten att bli lyssnad på.  

Att pedagogerna inte lyssnar på barnen kan även ses i andra situationer barnen 
talade om. Ett barn tog upp i vår studie att pedagogerna inte ska skälla på någon som 
inte har slagit någon. Det tolkar vi som att barnet tycker det är orättvist att få skäll för 
utan anledning. I barnets uttalande i vår studie tolkar vi att pedagogen hade 
tolkningsföreträde och inte lyssnade till barnets version av situationen. Även i Arnérs 
och Tellgrens (2006) forskningsarbete, talade de deltagande barn om utskällning. För 
det första kan detta bero på att barnen är vana vid att de vuxna inte lyssnar vilket gör 
att barnen inte diskuterar hur situationen förhåller sig (Arnér & Tellgren, 2006). För 
det andra kan det vara så att ett barn i denna situation har svårt att argumentera 
emot en vuxen, särskilt om den vuxne sällan lyssnar till barnet (Arnér & Tellgren, 
2006). För det tredje kan det också vara så att barn ofta känner att de vuxna inte 
kommer att tro dem om de säger att de inte gjort det de fått skäll för (Arnér & 
Tellgren, 2006). Barnen hamnar således även här i underläge. 

Hälften av barnen kände att pedagogerna lyssnade på dem, varav tre av barnen 
menade att fröknarna lyssnade på dem när de var snälla eller glada. Enligt barnen 
förväntar sig pedagogerna att de ska vara snälla om de vill att pedagogerna ska lyssna 
på dem. I en demokratisk miljö påverkas varje individs handlingar av andra 
människors förväntningar, samtycke, avståndstagande och krav (Dewey, 1999) vilket 
vi kan se i barnens uttalande om pedagogers förväntningar på dem.  

Även miljön i förskolans verksamhet är något som påverkar barns inflytande och kan 
kopplas till makt som pedagoger kan utöva i förskolan. Vi tolkar barnens svar som att 
de inte har tillgång till vissa material på förskolan utan behöver fråga en vuxen för att 
kunna till exempel pärla. Vi kan tyda en viss makt hos de deltagande barnens 
pedagoger i vår studie eftersom att det är deras uppgift att skapa denna tillgängliga 
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miljö till samtliga barn i förskolan. Åberg och Taguchi (2005) påvisar att det är 
pedagogernas ansvarsområde, att utgå från barns perspektiv och skapa miljöns 
tillgänglighet. Ur vårt teoretiska perspektiv kan vi tydligt se hur miljön blir till en 
riktningsgivare för barnens handlingar. Till exempel när barnen samtalade om regler 
berättade de att de gjorde vissa saker i smyg. Ett barn sade ''Nej för dom ser inte oss 
för vi gör det i smyg. När fröknarna kommer stoppar vi och låtsas att vi leker något 
annat''. Vi tolkar det som att barnen gör det i smyg för att de är medvetna om vad de 
får och inte får göra i den specifika miljön. 

5.3 Sociala färdigheter 

Enligt Dewey är samhället skapat av oss människor, där vi genom kommunikation 
överför och fortlever det specifika samhällets värderingar, normer, erfarenheter, 
vanor och ideal (Wahlström, 2016). Dewey förklarar att på det sättet har varje 
specifikt samhälle sina egna referensramar som möjliggör för interaktion och 
förståelse för varandra.  

I resultatet kunde vi tydligt se att barnen verkade vara medvetna om de normer och 
värderingar som råder i samhället. Ett sätt som visar hur normer och värderingar har 
överförts via kommunikation och samspel är när vi samtalade med ett barn om 
barnet hade varit med och bestämt reglerna. Barnet sade ’’Jag har inte varit med för 
då gick jag inte på det dagiset’’. Vi tolkar att barnet har tagit till sig förskolans regler, 
normer och värderingar i samspel och kommunikation med andra under sin tid på 
förskolan.  

Barnen visade även på en moralisk syn när de talade om hur barn och vuxna ska vara. 
De talade bland annat om att man ska vara en bra kompis, vara snäll och inte vara 
dum, bråkas eller slåss. Likaså talade de om hur fröknarna ska vara och menade att 
de ska vara snälla och inte arga och dumma. När barnen talade om hur man ska vara 
på förskolan talade de mest om att vara en bra kompis. En bra kompis innebar enligt 
barnen att vara snäll och leka tillsammans. Som bra kompis ska man enligt barnen 
inte slåss eller bråka, inte ta andras saker och inte ha sönder andras byggen. Till 
exempel förklarade ett barn om en vän som hade rivit hen och inte sagt förlåt. Under 
intervjun frågade vi om barnet hade sagt till fröken när det hände. Barnet sade nej 
och förklarade att det var bara hens vän som var dum och inte lyssnade. Deweys 
(1999) syn på en social miljö kan vi tydligt se i vår studie. Barnen verkar vara 
medvetna om att deras handlingar påverkar andra när de berättar om hur man ska 
vara på förskolan. Barnen berättade även om konsekvenserna ifall reglerna bryts, till 
exempel att det kan bli ’’lite bråkigt’’ eller ’’slåssning och tråkigt’’. Detta tolkar vi som 
att barnen är medvetna om att dessa regler behövs för att de ska fungera och kunna 
samspela med varandra samt för att de ska förstå varandra.  

Enligt barnen var pedagogerna snälla när barnen fick utöva sitt inflytande, till 
exempel när barnet får vara i rummet som är fullt och när barnen får göra som de vill. 
Barnen talade bland annat också om att pedagogerna ska hjälpas åt vid olika 
situationer, vara hårda mot barn som är dumma, lyssna, inte bestämma, vara med 
och pyssla och att de ska se glada ut och inte skrika. Vi tolkar att barnen vill att 
pedagogerna ska vara mer närvarande i barngruppen och lyssna på deras åsikter. 
Arnér och Tellgren (2006) påvisar att barnen gillar vuxna som lärt dem något, vilket 
innebär att den vuxne har gett barnet sin tid. De konstaterar även att barnen vill att 
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de vuxna ska vara med dem mer och inte arbeta hela tiden. De vuxna som ger barnen 
inflytande och frihet är de snälla vuxna enligt barnen. Vi tolkar detta som att barnen 
vill ha en närhet till de vuxna samt att de är närvarande på riktigt vilket innebär att 
den vuxne lyssnar till barnet och har en ömsesidig respekt.  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras delarna: 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 Metoddiskussion, 6.3 
Slutsatser, 6.4 Uppsatsens betydelse för yrket och 6.5 Fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lekens betydelse för barnen 

I vår studie upplever barnen att de har störst möjlighet till inflytande i den fria leken. 
Detta är något som även Westlund (2011) påpekar genom att förklara att barnen får 
ett stort inflytande i den fria leken. Hon menar att det är där barnen kan välja fritt 
vad de vill leka och vilket material som de behöver till leken. Även Bae (2004) ser 
barnens fria lek som inflytelserik. Arnér och Tellgren (2006) påvisar däremot att 
pedagogerna i förskolan ändå styr barnens fria lek genom att det är de vuxna som 
bestämmer när barnen ska få leka, hur barnen ska leka genom att bestämma var 
barnen får vara och när leken ska avslutas. Ett sätt för att barnen ska kunna få ut så 
mycket som möjligt av sin egna lek i verksamheten är att materialet som finns i 
förskolan finns tillgängligt för alla barn (Westlund, 2011).  Detta lyfter även Sandberg 
och Eriksson (2010) fram genom att förklara att alla de olika material som finns i 
förskolan måste finnas tillgängligt för barnen för att barns inflytande ska bli möjlig. 
Detta menar även vi är en förutsättning för att barnen ska få det inflytande som både 
nationella och internationella styrdokumenten understryker som barnen har rätt till. 
Det vi kunde se i vår studie var att barnen frågade fröken om de fick till exempel pärla 
och det tolkade vi som att barnet inte kunde nå pärlorna utan måste fråga pedagogen 
om hjälp för att kunna göra det.  

Hur påverkar den fria leken till barns inflytande? Vi kan se genom barns utsagor att i 
den fria leken har barnen ett fritt handlingsutrymme och kan tillsammans med sina 
vänner utveckla och erövra erfarenheter. De vi sett genom intervjuerna är att barnen i 
sin lek får en mängd kunskaper och erfarenheter i sitt samspel med andra barn. Vi 
har sett barnen bland annat reflektera kring sitt inflytande och ta andra barns 
perspektiv. Detta är något som även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) betonar att leken leder till. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) menar även att barnen genom leken utvecklar varandras kunskaper genom 
samspel. Barnen lär alltså av varandra och tillsammans i leken. I leken skapar barn 
tankar kring inflytande och deras rättigheter. Barnen tar även till sig nya kunskaper 
genom att bland annat utforska varandras idéer och tankar (Pramling Samuelsson, & 
Asplund Carlsson, 2003). Regler och normer är även något som barnen lär sig genom 
leken. Barnen får ta del av många olika livsvärldar i leken eftersom att alla barns 
referensramar är olika. Då barnen delar med sig av sina referensramar i leken bidrar 
det till att barnen kan utveckla sina tankar och erfarenheter genom att se ur varierade 
perspektiv (Dewey, 1999). Detta är något som Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) betonar att barn i den fria leken som de själva skapat utan vuxnas 
åsikter, vinner många nya erfarenheter tillsammans med andra barn. I våra 
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intervjuer kan vi se att barnen talar om den fria leken, vilket vi tolkar som deras 
arena där de har inflytande. Detta är något som Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2001) lyfter genom att förklara att barnen har störst inflytande över sin fria lek men 
att pedagogerna styr över rutiner, aktiviteter och dagens innehåll. Detta är något som 
vi anser att verksamheterna behöver utveckla och se över eftersom att barnens 
inflytande även berör dessa områden. Detta leder oss till nästa ämne som är 
förskollärarens roll. 

6.1.2 Pedagogernas roll  

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen påverkar deras syn på sitt inflytande, 
som vi sett i vårt resultat och analys. Detta syns även i tidigare forskning om hur barn 
ser på vuxna. Flera av de deltagande barnen i Arnér och Tellgrens (2006) studie 
berättar att vuxna inte förstår deras sätt att se på olika situationer och att de vuxna 
inte lyssnar tillräckligt på barnen. Vi tolkar det som att barnen menar att vuxna inte 
ser från deras perspektiv, alltså barns perspektiv. 

Nej hon blir arg och säger att jag bara tjatar, men jag kanske inte gör så 

Detta citat från barnens utsagor visar för oss att det finns två olika perspektiv. Ena 
perspektivet är hur den vuxna ser på barnets sätt att uttala sig och det andra 
perspektivet visar att barnet inte tycker likadant. Vi tolkar det som att pedagogerna i 
barnets omgivning inte lyckats närma sig barns perspektiv, vilket handlar om att 
försöka se från barns ögon, det vill säga, få en förståelse av hur barnen ser på sin 
omvärld (Arnér, 2009). Om barn ska möta en demokratisk miljö utifrån Deweys 
(Wahlström, 2016) perspektiv, behövs det att pedagoger erkänner barns 
förhoppningar och intressen oavsett om pedagogerna är inställda på att få sin vilja 
igenom. Dewey (1999) menar detta för att människors liv är beroende av varandra för 
att både växa som individ och för att samhället ska fungera. I vår pilotstudie kunde vi 
tolka förskollärarens relation till barnen som socialt (Degirmenci & Gabrielsson, 
2017), men minoriteten av barns utsagor i denna studie tolkas som mekanisk. I 
barnens utsagor tolkas det att de inte ser deras relation med pedagogerna som 
ömsesidig. Genom detta kan vi se att kommunikationen är ett betydande verktyg för 
barns inflytande. Dewey (1999) förklarar att när relationen och kommunikation 
mellan pedagoger och barn är ömsesidig, kan de tillsammans med barnen skapa 
meningsfulla lärandesituationer utifrån barns referensramar. För att det ska ske 
behöver pedagogerna på förskolan ständigt reflektera över sitt förhållningssätt och 
bemötande gentemot barnen, eftersom barn också söker efter meningsfulla 
handlingar, vilket är upp till pedagogernas ansvar för att det ska ske (Arnér, 2009).   

I vår pilotstudie intervjuade vi en förskollärare som arbetade i en av de förskolorna vi 
genomförde barnintervjuer med för denna studie. Förskolläraren förklarade att det 
var en stor utmaning att få alla enskilda barns åsikter hörda, dock att det är enklare 
att låta barnen få komma överens i grupp (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). Till 
exempel att göra brainstorming eller rösta vid olika situationer. Vi funderade över 
hur det kommer sig att barnen inte hänvisade till dessa tillfällen när de talade om sitt 
inflytande. Vi såg att barnen relaterade sitt inflytande till vad de själva bestämde 
över. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) förklarar att barn ser 
begreppet bestämma, som något det själva bestämmer över, vilket kan vara en 
förklaring till varför barnen inte hänvisar till de tillfällen som bestäms med andra 
människor. Dock hänvisade barnen sitt inflytande till den fria leken och att de 
tillsammans med kompisar bestämmer olika saker i leken. Då barnen förklarade att 
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de bestämmer med kompisar diskuterade vi om barnen känner att de inte får 
bestämma i situationer med pedagoger i stället för att använda begreppet andra 
människor. Arnér och Tellgren (2006) uppfattar det som att barn inte bestämmer 
tillsammans med vuxna eftersom de flesta barnen menar att det är fröknarna som 
bestämmer. I vår studie sade samtliga barn att pedagogerna bestämde vilket kan vara 
anledningen till att de inte hänvisar till tillfällen som bestäms tillsammans med 
vuxna. Detta kan bero på det som Dewey (1999) menar, att socialiseringen är stark 
nog att det inte kritiseras av barnen. Barnen accepterar pedagogernas förväntningar 
och förväntar sig att deras tankar och åsikter ska lyssnas till av de vuxna. I Barnens 
utsagor i denna studie tolkar vi det som att pedagogerna behöver lyssna mer till 
barnen och ta tillvara deras initiativ, som ett barn sade ”inte säga nej hela tiden”. I 
Arnérs (2009) utvecklingsarbete reflekterade pedagogerna efter ett uppdrag om att 
försöka säga ”ja” istället för ”nej” och att det bidrog till barns lek, samspel och 
utforskande. En förskollärarna i pilotstudien tog upp om detta arbetssätt och menade 
att det inte alltid passar. Dock är det något som de brukar diskutera i arbetslaget och 
att de är medvetna om att som pedagog kan man vara väldigt snabb på att säga ”nej” 
vilket de försöker förändra (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). Barnen i vår studie 
förklarade hur pedagogerna bör vara och de flesta menade att pedagogerna ska vara 
snälla. De definierade begreppet snäll, som när pedagogerna är tillåtande, lyssnar, 
hjälps åt m.m., vilket vi tolkar som att barnen förväntar sig att pedagogerna ska 
lyssna mer och vara tillåtande för att de ska kunna utöva sitt inflytande. Sandberg och 
Eriksson (2010) menar att kommunikationen är ett viktigt arbetssätt, genom att 
pedagogerna delar in barnen i mindre grupper för att möjliggöra för kommunikation 
mellan barn och pedagoger. Vi ser att detta behövs, att mer samtal med barn kan 
genomföras för att förstå deras sätt att se på sin omvärld och få utöva sitt inflytande.  

Barnen i denna studie visar att det är medvetna om vuxnas maktpositioner vilket syns 
i Arnérs och Tellgrens (2006) studie också. Åberg och Taguchi (2005) förklarar att 
pedagoger inte alltid är medvetna om hur mycket deras makt påverkar barns vardag 
på förskolan. Vidare menar de att pedagogerna har ett stort ansvar när det gäller att 
utöva den makt de har. I pilotstudien förklarade en av förskollärarna att de i 
arbetslaget är medvetna om att deras förhållningssätt till barnen påverkar hur 
mycket barn får möjlighet till inflytande (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). Barnen är 
också medvetna om det eftersom de förklarar att de är beroende av vuxna i olika 
situationer, som att få tillstånd eller att få olika valmöjligheter. Det visar att barnen är 
underordnade de vuxna, då de inte kritiserar vuxnas förväntningar och beslut. Vi har 
resonerat om hur pedagoger kan göra för att utöva sin makt på ett sätt som också 
gynnar barns inflytande i förskolan. Studien visar att barn hänvisar sitt inflytande till 
den fria leken och önskar att pedagogerna ska lyssna mer, se från deras perspektiv 
och vara närvarande. Pedagoger kan vara mer närvarande i barns lekar eftersom 
pedagoger är med på samma villkor som i leken, vilket bidrar till att barn inte känner 
sig underordnade och också ger dem en känsla av att ha inflytande (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2001). På detta sätt får även pedagogerna möjligheten till att 
kommunicera med barnen och närma sig barns perspektiv, då leken kräver ömsesidig 
kommunikation och respekt.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att genom att vara närvarande och samtala med 
barnen om deras tankar och livsvärldar kan pedagogerna få en förståelse av barns 
verklighetsbild, vilket kan bidra till att pedagoger kan skapa de förutsättningar som 
behövs för barns inflytande i förskolan. Dewey (1999) förklarar att när båda parterna 
i en kommunikation delar med sig sina tankar och erfarenheter blir det alltid lärorikt 
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och utvecklande för de båda. Genom att ta del av varandras perspektiv kan det ändra 
respektive parters tänkande och bidra till att se från nya vinklar (Dewey, 1999). Det 
handlar även om att pedagogerna behöver släppa gamla traditioner och mönster som 
står i vägen för barns möjligheter till inflytande. I Arnérs (2009) utvecklingsarbete 
kunde pedagogerna se att de gamla traditionerna har ersatts med nya insikter vilket 
har bidragit till mer möjligheter för barns inflytande. Som vi tidigare har tagit upp om 
att ”barnen är aldrig fria från vuxnas påverkan” (Åberg & Taguchi, 2005, s.67) visar 
att pedagogernas roll är mycket viktigt eftersom det påverkar barns inflytande.   

6.1.3 Samhällsmedborgare  

Begreppet inflytande innebär inte endast att bestämma, utan mycket mer som att 
exempelvis kunna påverka, ta ansvar och få sina röster hörda (Arnér, 2009). 
Begreppet inflytande ingår även i begreppet demokrati, som innebär att ta ansvar, få 
sina åsikter lyssnade på och respekterade samt att i sin tur lyssna och respektera 
andras åsikter (Arnér, 2009). Barnen i vår studie visar sina sociala färdigheter 
mycket tydligt genom att samtala om hur man ska vara och vad man får göra i 
förskolan. Dessa sociala färdigheter som lyftes i vår analys, handlar mycket om de 
normer och värden som står i förskolans läroplan som att: 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem (Skolverket, 
2016, s. 8).  

Det svenska samhället vilar på demokratiska värderingar och därför blir det viktigt 
för barnen att lägga och utveckla dessa grundläggande värden och normer tidigt 
(Skolverket, 2016). I förskolans läroplan står det att  

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 
2016, s.4). 

I resultat såg vi att barnen pratade om dessa normer och värden när det handlade om 
regler och barns syn på pedagoger. Vi tolkar det som att barnen har talat och hört om 
dessa värden ganska ofta, då de visar tydligt i sina uttalanden om hur man ska vara. 
Barnen hänvisar också till att det är pedagogerna som bestämt dessa regler och då 
kan vi tyda att de har tagit till sig dessa genom samspel och kommunikation med de 
vuxna. Samtal om dessa normer och värden kan ha uppstått när det har varit 
konflikter mellan barnen eftersom de uttalar mycket om att man ska vara snäll mot 
sina kompisar. Barnen visar även på att de är medvetna om konsekvenserna om 
dessa normer och värden bryts. Vi tolkar det som att de tillsammans med andra barn 
och pedagoger reflekterat över de normer och värden som råder i samhället. I Arnérs 
och Tellgrens (2006) studie svarade barnen att de inte visste vad de ville bestämma 
över vilket vi kunde se i vår studie också. Författarna menar att de uppfattar det som 
att barnen inte haft möjlighet till att reflektera över sitt inflytande med pedagogerna. 
De menar att om barnen har samma möjlighet till reflektion och kommunikation om 
barns egna inflytande som normer och värden kan deras förståelse för sitt inflytande 
utökas.  

Dewey (1999) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) påvisar att barn behöver 
möta demokratiska miljöer varje dag, där människors liv är sammankopplade och 
angår varandra vilket främjar både samhällets och varje individs utveckling och 
växande. Vi ser att vissa regler i förskolan hindrar barns inflytande i den fria leken, 
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som till exempel när barnet ska välja rum. I pilotstudien förklarade förskolläraren att 
dessa regler finns för att alla barn ska få möjlighet till att leka i alla rum. 
Förskolläraren menade vidare att vissa barn kan välja samma rum hela tiden vilket 
kan leda till att andra barn blir uteslutna från det rummet. Dock menar Bae (2004) 
att barns inflytande kopplas till att de får olika valmöjligheter och Bae (2004) menar 
att det kan ge en fel bild av vad demokrati är.  Resultatet i vår pilotstudie visade att 
dessa valmöjligheter kan behövas till exempel som att välja rum. Det kan behövas 
regler sätts upp efter barnens behov. Eftersom att barnen annars kan välja att leka 
med samma material hela tiden och därför har de till exempel en regel på hur många 
pärlplattor man får göra i veckan (Degirmenci & Gabrielsson, 2017). Pilotstudien 
visade även att de sätter upp dessa regler beroende på vad barngruppen behöver. 
Dolk (2013) förklarar att detta arbetssätt används för att styra barnen till nya möten 
med andra barn och material. Dolk (2013) menar att förhoppningen med detta 
arbetssätt ska bidra till att ''utöka en persons frihet genom begränsning'' (s.109). Dolk 
(2013) diskuterar om att vuxna i dagens samhälle inte vill ta till sig den auktoritära 
rollen som går emot barns inflytande. Vilket de i stället väljer att styra barnen genom 
vänlig maktutövning. Vilket får oss att fundera om hur mycket frihet barnen 
egentligen har på förskolan. Detta område är komplext och stort vilket kan diskuteras 
och reflekteras hur mycket som helst. I studien relaterade barnen sitt inflytande till 
den fria leken, men hur fritt är egentligen den fria leken?  

6.2  Metoddiskussion  

I studien som genomförts har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsstrategi 
med intervjuer detta för att få svar på vår frågeställning. Avsikten med 
semistrukturerade intervjuer var att få insikt i 18 förskolebarns uppfattningar om 
deras inflytande i förskolan. Användandet av semistrukturerade intervjuer har gett 
oss chansen att använda oss av följdfrågor och att vi kunnat variera frågornas 
ordning. Efter intervjuerna diskuterade vi om våra frågor i intervjuguiden var något 
styrande. Med detta tänkte vi att vissa av frågorna var så direkta, till exempel vad är 
det roligast att göra här på förskolan? Vi kände när vi analyserade och diskuterade 
intervjuerna att vi redan bestämt att alla har något som de tycker är roligast. Vi hade 
även frågor som innehöll begreppet ''tycker'', vilket gör frågorna till en ledande 
karaktär. Doveborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att sådana frågor bör 
användas i försiktighet och kan till exempel användas om man vill veta om barnet 
håller fast vid tidigare svar.   
  
Vi började med att göra våra intervjuer med ett barn i taget. Sedan diskuterade vi 
kring att göra gruppintervjuer för att få fylligare svar av barnen. Efter diskussionen 
testade vi att göra några gruppintervjuer. Gruppintervjuerna kan dock ha påverkat 
det enskilda barnets svar genom att barnet kan ha härmat det andra barnets svar. 
Dock kunde vi se att de flesta i en gruppintervju fick barnen igång varandras tankar, 
vilket väckte nya funderingar och uppfattningar hos barnen. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) förklarar att i en gruppintervju kan det enskilda barnet få nya 
tankar om ämnet efter att ha tagit del av andra barns tankar och reflektioner. Vi 
reflekterar efteråt om vi skulle ha fått fylligare svar om vi genomfört gruppintervjuer 
från början.  
 
Vi hade däremot velat använda oss av observationer för att även få se barns 
inflytande i verksamheten ur ett bredare perspektiv. Detta fanns det   inte tid för 
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eftersom studiens tidsram var för kort. Dessa observationer anser vi ändå hade varit 
nyttiga för studiens resultat. 

6.3  Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie visade att de deltagande barnen beskrev att de har mest 
inflytande i den fria leken genom att välja rum, bestämma över sig själv, bestämma 
lekar och bestämma tillsammans med vänner i leken. Samtliga barn i studien 
förklarade att de var fröknarna som bestämde på förskolan. Barnens utsagor har visat 
att pedagogernas roll är viktiga för att de ska få utöva sitt inflytande. Det kan vara av 
vikt att pedagogerna hittar strategier för att närma sig barns perspektiv. Det kan 
göras genom att utveckla ett reflekterande förhållningssätt. De behöver reflektera 
över hur miljön är utformad för att det inte ska hindra barns inflytande i den fria 
leken. De behöver även reflektera över sitt bemötande gentemot barnen. Barnen i 
studien verkar förvänta sig att pedagoger ska lyssna mer, se från deras perspektiv och 
vara närvarande. Barnen förklarar att pedagoger borde ta tillvara på deras initiativ, 
som till exempel när ett barn talade om att hen fick vara i ett rum som var fullt och att 
pedagogerna kunde för tillfället bortse regeln om att det endast får vara ett visst antal 
barn i rummet. Studien visade också att kommunikationen mellan barn och 
pedagoger är viktig och att den ska vara ömsesidig, om barnen ska möta den 
demokratiska miljön som understryks i de nationella och internationella 
styrdokumenten. Pedagogerna kan också skapa mer utrymme för samtal med barnen 
om deras inflytande, där de tillsammans kan reflektera om barns tankar, åsikter och 
funderingar. Vilket kan bidra till att deras förståelse för sitt inflytande expanderas. 
När pedagogerna väl har närmat sig barns perspektiv kan det vara av vikt att våga 
släppa kontrollen och se över gamla traditioner som står i vägen för barns möjligheter 
till inflytande.  

Sammanfattningsvis visar studien genom barns syn på sitt inflytande att 
pedagogernas förhållningssätt är en viktig aspekt för att barn ska kunna ha inflytande 
i förskolan. Vilket vi även kunde se i vår pilotstudie. Genom barnens uppfattningar 
om sitt inflytande kunde vi hitta utvecklingsområden, som till exempel att 
pedagogerna behöver reflektera över miljön samt sitt förhållningssätt mot barnen. 
Om pedagogerna kan fånga upp barnens tankar och åsikter kan de hitta 
utvecklingsområden och åtgärda dessa för att skapa mer möjligheter för barns 
inflytande.   

6.4 Uppsatsens betydelse för yrket 

Vi har under vår tid på förskollärarprogrammet intresserat oss för barns inflytande i 
förskolan. Vi började med att fundera på vad inflytande kan innebära och hur detta 
gestaltas i förskolan, vilket gjorde att vi valde att studera förskollärarnas syn på barns 
inflytande. Under tiden vi skrev pilotstudien diskuterade vi om vad barns inflytande 
kan innebära utifrån barns perspektiv. Pilotstudiens resultat visade oss att 
förskollärarnas barnsyn påverkade hur barnens inflytande möjliggjordes. Vi började 
under vår pilotstudie diskutera vad barns inflytande innebär utifrån deras perspektiv.   

Vi valde att göra en studie om barns inflytande eftersom att det är något som vi tycker 
är viktigt att barn får tillgång till i sin vardag. Eftersom att barns inflytande är så 
mycket mer än att bara bestämma något. Vi vill i vår framtida yrkesroll bedriva en 
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verksamhet där barn känner att de blir lyssnade på, tagna på allvar när de kommer 
med förslag och åsikter samt att de känner sig behövda.  

6.5  Fortsatt forskning 

Efter att vi skrivit denna studie och vår pilotstudie tycker vi att vi fått en bättre inblick 
i barns inflytande. Detta genom att vi fått intervjua både barnen och pedagogerna om 
deras syn på barns inflytande i förskolan. Men vi känner ändå att det behövs mer 
studier om detta ämne och hur pedagoger och barn kan gå tillväga för att förskolan 
skall arbeta mer för barnens inflytande.    
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Bilaga 1 

Missivbrev till förskolor 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Sara Gabrielsson och Ayse Betül Degirmenci som går 
sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Detta innebär 
att vi är i full gång med att skriva examensarbetet. Vi har valt att skriva om barns 
inflytande i förskolans vardag ur barns perspektiv.  

Detta innebär att vi skulle vilja komma ut till er förskola och göra intervjuer med 
cirka åtta-tio barn. Vi skickar även ut ett missivbrev till vårdnadshavare där vi ber om 
deras godkännande till att vi få intervjua deras barn.  

Allt kommer att ske enligt det forskningsetiska regler vilket bland annat innebär att 
alla deltagande personers uppgifter kommer vara konfidentiella. Informationen 
kommer endast användas i vår undersökning. Barnen får under intervjun avsluta när 
som helst när de känner för det.  

När arbetet är klart kommer det att läggas upp på Diva, som är tillgängligt för 
allmänheten att läsa. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Gabrielsson och Ayse Betul Degirmenci 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Ayse Betül Degirmenci 

e-post: Adi14001@student.mdh.se 

Telefon: 076-xxx xx xx 

Sara Gabrielsson  

e-post: sgn14004@student.mdh.se   

Telefon: 070-xxx xx xx 

Vår handledare är: 

Mia Heikkilä  
e-post: mia.heikkila@mdh.se 
Telefon: 021-103 117 

mailto:Adi14001@student.mdh.se
mailto:sgn14004@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se
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Bilaga 2 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som heter Sara och Ayse och studerar sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Det betyder att vi ska skriva ett 
självständigt arbete. Arbetet som vi valt att skriva handlar om barns inflytande i 
förskolans verksamhet utifrån barns perspektiv. Vår tanke är att intervjua era barn i 
förskolan för att undersöka om barnen har inflytande under sin tid på förskolan. Det 
är jag Ayse/Sara som kommer att genomföra en intervju med ert barn.   

Intervjun och arbetet kommer att ske enligt forskningsetiska regler vilket bland annat 
innebär att alla barn, pedagoger och förskolor kommer att vara konfidentiella samt 
att intervjun kan avslutas på barnets begäran när som helst. Informationen ska 
endast användas i vår undersökning. Det är frivilligt att delta i vår undersökning och 
vi respekterar ett nej.  

Det kommer ske en ljudinspelning av ditt barn som endast jag kommer att lyssna till 
för att kunna transkribera.    

Vi vill därför fråga er vårdnadshavare om jag Ayse/Sara får intervjua ert barn? Detta 
skall ni självklart bestämma i samråd med barnet.  

Tack på förhand!  

Svaret önskar vi att ni lämnar till personalen på avdelningen senast fredag den 17 
november 2017  

Mitt barn:  

 Får delta  
 Får inte delta  

Barnets namn: _______________________________________________  

 
Målsmans underskrift: __________________________________________  

 
Med vänliga hälsningar  

Ayse Betül Degirmenci  
e-post: adi14001@student.mdh.se  
Telefon: 076-xxx xx xx  

Sara Gabrielsson  
e-post: sgn14004@student.mdh.se  
Telefon: 070-xxx xx xx  

Vår handledare är: 

Mia Heikkilä  
e-post: mia.heikkila@mdh.se  
Telefon: 021-103 117  

 

mailto:adi14001@student.mdh.se
mailto:adi14001@student.mdh.se
mailto:sgn14004@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Tema 1: Barns vardag 

- Vad brukar du göra här på förskolan? 

- Vad är roligast att leka eller göra här på förskolan? 

Tema 2: Att bestämma 

- Vilka är det som bestämmer här på förskolan? 

- Får du bestämma något på förskolan? 

- Vad skulle du vilja bestämma på förskolan? 

Tema 3: Barns syn på vuxna 

- Hur tycker du en fröken ska vara? 

- Hur tycker du en fröken inte ska vara? 

- Tycker du fröknarna lyssnar på dig? 

Tema 3: Regler 

- Finns det regler här på förskolan? 

- Vad tycker du om reglerna?  

- Vilka har bestämt reglerna? 

 


