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Sammanfattning 

Denna studie handlar om förskollärares syn på barns inflytande i förskolans verksamhet 

utifrån ett didaktiskt perspektiv. Hur de resonerar kring barns inflytande både som en 

rättighetsfråga och som en del i demokratiuppdraget. Syftet med studien är att erbjuda 

kunskap och få en förståelse om hur barns inflytande möjliggörs av förskollärarna på 

förskolan. Frågeställningarna är följande: Vilket utbildningsinnehåll beskriver förskollärarna 

att barn har inflytande över? Hur anser förskollärna att barns inflytande möjliggörs och 

hindras av deras arbetssätt? Varför anser förskollärarna att barn ska ha inflytande i förskolans 

verksamhet? I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fyra 

förskollärare. Studien visar att förskollärarna använder sig av flera olika didaktiska principer 

för att möjliggöra barns inflytande. Förskollärarna lägger stor vikt på relationen och 

interaktionen med barnen. Framförallt allt att de är lyhörda och tar reda på vad barnen är 

intresserade av och utgår sedan därifrån för att forma den pedagogiska verksamheten och 

utbildningsinnehållet. Förskollärarna prioriterar att ge tid och utrymme för den fria leken 

eftersom de anser att det är i leken som barn har störst möjlighet till inflytande. En didaktisk 

princip de använder sig av är att dela barngruppen för att möjliggöra mer lekutrymme. Studien 

visar att arbetet med barns inflytande är komplext, vilket innebär att inflytandet mer sker i de 

gemensamma angelägenheterna snarare än i barns personliga angelägenheter. Det är svårt att 

tillgodose varje barns inflytande vilket innebär att det enskilda barnets intresse ibland måste 

stå tillbaka för gruppens intresse.  

Nyckelord: Barns inflytande, didaktiska principer, didaktiska triangeln, demokratifostran 
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1. Inledning 

Jag har i min C-uppsats valt att skriva om barns inflytande i förskolan utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. Där jag med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare försökt få svar på de 

didaktiska frågorna: vad, hur och varför barn ska ha inflytande i förskolan. 

Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag under utbildningens gång fått upp ögonen för 

att läroplanen är tydlig i att barn ska ha inflytande över sin vardag. Förskolans läroplan 

(skolverket, 2016) skriver att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barns behov och intressen. 

Barns tankar och idéer ska respekteras och ligga till grund för den mångfald av lärande som 

ska prägla förskolans verksamhet. Dessutom är barns inflytande både en rättighetsfråga och 

en samhällsfråga. Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och Nina Thelander (2013) menar att 

barns inflytande i förskolan är en mänsklig rättighet. Vilket innebär att förskollärarna ska 

utforma en pedagogisk verksamhet där barn får inflytande samtidigt som det leder till att barn 

lär sig att handla utifrån demokratiska värden (Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 

2017).  

Under vfu-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning) har jag mött förskollärare som haft 

svårt att hantera barns inflytande och i mitt tidigare yrkesliv som barnskötare har jag upplevt 

barns inflytande både komplicerat och inspirerande. Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-

Hagsér (2015) menar att förskollärarens arbete med barns inflytande handlar om att finna en 

balans mellan det enskilda barnets intressen och möjlighet till inflytande och att organisera en 

pedagogisk verksamhet för flera barn med olika intressen, önskemål och behov. 

Eftersom barns inflytande stimulerar den lust och nyfikenhet som behövs för att möjliggöra 

ett lärande är det av vikt att barn får påverka sin vardag. I denna studie vill jag synliggöra hur 

förskollärare och arbetslag utifrån de didaktiska frågorna skapar situationer för barns 

inflytande och hur de möjliggör att barns tankar, idéer och önskemål tas tillvara. Eftersom jag 

som nyutbildad förskollärare kommer ingå i ett arbetslag med andra pedagoger och ha ansvar 

för hur mycket inflytande barn får i verksamheten är det av stort intresse att ta del av vilka 

positiva pedagogiska aspekter som framkommer av barns inflytande. Jag ser ett stort värde i 

att få kunskap om olika metoder och arbetssätt som jag kan använda mig av för att möjliggöra 

barns inflytande. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att erbjuda kunskap och få en förståelse för hur barns inflytande 

möjliggörs av förskollärarna på förskolan. Syftet är att utifrån förskollärares perspektiv och 

didaktiska reflektioner erbjuda en förståelse för hur barns inflytande iscensätts i förskolans 

verksamhet. Därtill avser studien att diskutera konsekvenserna av förskollärarnas didaktiska 

reflektioner. Följande frågeställningar ligger till grund för min studie. 

• Vilket utbildningsinnehåll anser förskollärarna att barn har inflytande över? 
• Hur anser förskollärarna att barns inflytande möjliggörs och hindras av deras 

arbetssätt? 
• Varför anser förskollärarna att barn ska ha inflytande i förskolans verksamhet? 

1.2 Disposition 

Efter inledning samt syfte och frågeställningar redovisas en bakgrund om barns inflytande i 

kapitel 2. Där det skrivs fram vilken barnsyn som finns idag och hur det har sett ut historiskt 

samt vad läroplanen säger angående barns inflytande. I nästkommande kapitel, som är kapitel 

3 redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkt. I kapitel 4 redogör jag för tidigare 

forskning, hur det har forskats om barns inflytande tidigare. Efter detta redogör jag för 

studiens metod i kapitel 5. Studiens resultat kommer i kapitel 6. Slutligen i kapitel 7 

diskuterar jag metodval och resultatet ställs mot tidigare forskning följt av förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat den barnsyn som råder idag, och hur barns inflytande i 

förskolan sett ut i ett historiskt perspektiv. Jag beskriver även vad förskolans läroplan säger 

om barns inflytande.   

2.1 Samhällets barnsyn 

Idag ses barn som kompetenta, nyfikna och med lust att lära. De ses som en viktig medaktör 

att i samspel med omgivningen, ta ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande. Förskolans 

miljö ska präglas av lek, omsorg och lärande där barnet får möjlighet att utveckla sitt eget 

meningsskapande (Halldén, 2007; Hägglund, et.al, 2017; Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman, 2013; Vallberg Roth, 2011). Anette Emilson (2003), Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) menar att barn idag ses som subjekt och egna aktörer som själva har rätt och möjlighet 

att påverka sin vardag genom att de själva tänker, resonerar och löser problem i sin omvärld. 

Agneta Jonsson och Susanne Thulin (2013) menar att inflytande är en förutsättning för barns 

utveckling och lärande, vilket överensstämmer med vad Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid 

Pramling Samuelsson (2013) beskriver om kompetensdimensionen. Det vill säga att barn är 

kompetenta att ta ansvar för sitt lärande. Lotta Bjervås (2003) ser dock en fara i att begreppet 

det kompetenta barnet enbart blir ett fint begrepp och inte visas i praktiken genom att barn får 

ett reellt inflytande.   

2.2 Barns inflytande i ett historiskt perspektiv 

Ann-Christine Vallberg Roth (2011) påvisar att barns inflytande har förändrats från 1800-

talets mitt fram till nutid, genom att hon jämför olika läroplansperioder. Hennes benämning på 

den första läroplansperioden är Guds läroplan, vars tidsperiod var mellan mitten av 1800-talet 

till slutet av 1800-talet. Under den tidsperioden fick barn inte möjlighet till inflytande 

eftersom de ansågs vara passiva inlärnings- och arbetsmaskiner som enbart skulle ta emot 

kunskap. Pedagogiken under denna tidsperiod var auktoritär och kännetecknades av skolaktig 

undervisning och kyrklig uppfostran. Den andra läroplansperioden som sträckte sig från slutet 

av 1800-talet till 1900-talets mitt benämner hon som hemmets och hembygdens läroplan. Det 

framgår att pedagogiken under denna läroplansperiod gick från undervisande till mer  
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uppfostrande. Under denna tidsperiod fick barn mer möjlighet till lek och skapande och det 

var vanligt att lokalerna innehöll byggrum och dockvrå. Under 1930-talet kritiseras dock 

pedagogiken för att vara för vuxenstyrd. Det vill säga att det var pedagogernas mallar som 

styrde barnens skapande och val av aktivitet. Elsa Köhler var en psykolog som var verksam 

under denna tidperiod. Hon omarbetade pedagogiken och skapade intressecentrum, där barns 

tankar och idéer skulle komma i förgrunden.  Den tredje läroplansperioden som benämns är 

Folkhemmets läroplan, vars tidsperiod sträckte sig från mitten av 1900-talet fram till 1980-

talet. Under denna läroplansperiod började barn ses som forskare, där barn utifrån aktivitets- 

stationer fritt kunde välja aktivitet. Den sista läroplansperioden som Vallberg Roth (2011) 

benämner är Världsbarnets läroplan som sträcker sig från mitten av 1980-talet fram till nutid. 

Barn ses nu som kompetenta medborgare och medaktörer med demokratiska rättigheter som 

ska ha inflytande över förskolans innehåll och arbetssätt. Jämfört med tidigare läroplaner 

läggs nu ett större ansvar på barnet att med hjälp av sin omgivning tillgodose sig kunskap och 

ta ansvar för sitt eget lärande. Förskolornas lokaler är nu byggda så att barnen får möjlighet att 

leka mycket själva (ibid.). 

Denna kontextualisering visar att barns inflytande förändrats radikalt sedan 1800-talets mitt, 

eftersom synen på barn förändrats. Från att barn setts som passiva inlärningsmaskiner har de 

succesivt fått mer inflytande och ses idag som kompetenta medborgare och medaktörer.   

2.3 Barns inflytande enligt förskolans läroplan 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) skall verksamheten vila på en demokratisk 

grund.  Ett viktigt uppdrag för förskollärarna är att lära barn mänskliga rättigheter och de 

grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Det är förskolans uppdrag 

att använda ett demokratiskt arbetssätt där barn är aktiva och får inflytande. Det är 

förskollärarens ansvar att alla barn i förskolan får ett reellt inflytande på såväl verksamhetens 

innehåll som på utformningen av det arbetssätt som präglar förskolan (ibid.). Enligt 

förskolans läroplan ska arbetslaget: 

verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och 
utöva inflytande i förskolan, verka för att varje barns uppfattningar och 
åsikter respekteras, ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt 
större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen (skolverket, 2016, 
s.12) 

Ovanstående citat visar med all tydlighet att arbetslaget ska intressera sig för alla barns tankar 

och idéer och stötta dem att vilja utöva inflytande i förskolan. Att barns inflytande är av stor 
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vikt visar det faktum att det har en egen rubrik i förskolans läroplan. Men barns inflytande 

genomsyrar hela läroplanen, vilket följande två citat visar: 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, att förskolan tillämpar ett 
demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar (skolverket, 2016, s.8) 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och 
åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa 
mångfald i lärandet (skolverket, 2016, s.9) 

Den barnsyn som kännetecknar förskolans läroplan är att barn är kompetenta individer med 

lust att lära. Men läroplanen är ett måldokument och ger därmed inga anvisningar om hur 

förskolläraren och arbetslaget i praktiken ska arbeta för att nå dessa mål. Dock är läroplanen 

tydlig i att barnets eget perspektiv, intresse, tankar och idéer ska tas tillvara i det pedagogiska 

arbetet. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Barns inflytande är en del av den demokratiska utbildningen och förskolans läroplan (2016) 

menar att förskolan har ett viktigt uppdrag att förmedla de mänskliga rättigheterna och de 

demokratiska värderingarna till barnen. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter eller 

barnkonventionen som den också kallas är barns inflytande en mänsklig rättighet för alla barn.  

I detta stycke redogörs först barns inflytande i förskolan som demokratifostran och sedan att 

barns inflytande även har en rättighetsdimension. Utifrån dessa två utgångspunkter kommer 

förskollärarnas didaktiska reflektioner i min studie att diskuteras på en samhällsnivå. Därefter 

redogörs den didaktiska metodologin, den didaktiska triangeln och analysförfarandet som 

ligger till grund för studien.  

Inom didaktiken finns de klassiska frågorna vad, hur och varför. Till dessa har med tiden även 

Vem och När-frågan lagts till. Till vad-frågan hör vad vi ska undervisa om, det vill säga vilket 

innehåll och mål som finns i undervisningen. Men även vilket innehåll som är mest lämpat för 

att nå ett visst mål i undervisningen. Varför-frågan behandlar syfte och innehåll i 

undervisningen, det vill säga varför vi ska välja just det ämnesinnehållet och inte något annat, 

vilket leder till hur vi kan motivera att eleven ska lära sig just detta. Hur-frågan handlar alltså 

om hur undervisningen ska läggas upp utifrån svar och reflektioner kring vad och varför-

frågorna. Vidare ställer didaktiken frågan om vem den lärande är och när denne ska lära, 

vilket också påverkar hur-frågan (Skolverket, 2016; Wahlström, 2016). 

3.1 Barns inflytande som demokratifostran 

Ett svar på didaktikens varför-fråga är att barns inflytande är en viktig del i förskolans 

demokratiska utbildning och fostran. Förskolläraren ska tillsammans med arbetslaget utforma 

en miljö som främjar de demokratiska värdena, där barnen får möjlighet att träna sin 

demokratiska förmåga och förstå demokratiska principer (Andreasson & Allard, 2015; 

Hägglund, et.al, 2017). Ninni Wahlström (2016) menar att förskolan har ett dubbelt uppdrag, 

dels att barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och intressen och dels att 

överföra kunskaper och färdigheter. Å ena sidan handlar förskolans uppdrag om socialisation 

och å andra sidan handlar uppdraget om att få barnen till självständiga subjekt. Förskolläraren 

ska alltså socialisera barn till att inta ett demokratiskt förhållningssätt samtidigt som barn ska 

agera som självständiga objekt. Vidare menar hon att det är en viktig didaktisk fråga för 
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förskolläraren hur utformningen av den pedagogiska verksamheten ser ut, som både ska vara 

bra för individen och samhället i stort (ibid.) Det är genom att uttrycka sina åsikter som 

barnen kan påverka förskolans innehåll och arbetssätt, genom att de tränas i att godta och följa 

beslut som andra tagit lär de sig demokratins villkor i praktiken. Vilket kan ses som ett svar 

på didaktikens hur-fråga. Oavsett om barnets önskan uppfylls eller inte i den aktuella 

situationen kan den få betydelse för det enskilda barnet och verksamheten på längre sikt. 

Barns inflytande och demokratifostran handlar om samtal, diskussioner och förhandlingar där 

barnets röst erkänns som betydelsefull och dessa ska ske i situationer som berör barnet och 

där de får mandat att agera. Demokratifostran innebär därmed inte enbart att barn får vara 

med och fatta beslut, utan lika viktigt är det att de tränas i att uttrycka sina känslor, tankar och 

idéer och att samarbeta och vilja ta ansvar.  En viktig aspekt i demokratifostran handlar om att 

visa respekt i mötet med andra, att lyssna på deras åsikter och tankar och på så sätt upptäcka 

att andra kan uppfatta något på ett annat sätt (Bruce, 2013;  Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015; Hägglund et.al, 2017; Williams, 2006). Ur ett sociologiskt perspektiv kan barns 

inflytande tolkas som socialisation. Poängen med barns inflytande är inte enbart att de ska 

kunna påverka sin nuvarande situation utan det finns även ett framtida perspektiv. Förskolans 

verksamhet ska ge barnen insikt om hur det svenska samhället är uppbyggt och fostra dem till 

framtidens demokratiska medborgare (Hägglund, et.al, 2013; Wahlström, 2016). Ingrid 

Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2014) menar att det är i den fria leken barn 

lär sig de demokratiska formerna genom att bestämma med vem och vad de vill leka, 

samtidigt som de blir medvetna om att de inte kan bestämma åt någon annan.  

3.2 Barns inflytande som en rättighetsdimension 

Ett annat svar på didaktikens varför-fråga är att barns inflytande är en mänsklig rättighet. Att 

barn har rätt att uttrycka sin åsikt, bli lyssnade på och delta i beslut som rör dem lyfts fram i 

FN:s barnkonvention. Den ligger till grund för den syn på barns rätt till inflytande och 

delaktighet som framkommer i förskolans läroplan (skolverket, 2016). Barns inflytande kan 

således tolkas som en rättighetsdimension utan någon instrumentell hållning (Emilson, 2003; 

Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Hägglund, et.al, 2013; Jonsson & Thulin, 2013; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson, 2013).  Det är en mänsklig rättighet att känna till 

barnkonventionen, vilket innebär att förskolan har ett uppdrag att informera barn om 

barnkonventionen och hjälpa dem att omsätta den i praktiken. Vilket kan ses som ett svar på 

didaktikens hur-fråga. Barnets åsikter i frågor och beslut som berör barnet ska 
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uppmärksammas i förhållande till dess ålder och mognad men det är viktigt att se artikeln som 

en rättighet och inte som en skyldighet, i den betydelsen att barnet måste uttala sin åsikt. 

Förskolläraren har till uppgift att vara lyhörd för barnets rätt att avstå att uttala sin åsikt och 

delta i beslut (Arnér & Tellgren, 2006; Gustafsson, 2011; Hägglund, et.al, 2013; Nilsson 

2013) 

3.3 Didaktik 

Begreppet didaktik härstammar från det grekiska ordet didáskein vilket betyder att visa på 

eller att peka på något för någon, det vill säga att undervisa, lära ut och analysera. Didaktik 

handlar alltså om undervisning och lärande samt dess innehåll, metoder, processer och 

förutsättningar utifrån de klassiska vad, hur och varför-frågorna. Didaktik handlar om 

förståelsen av de faktorer som påverkar undervisning och lärande och som på olika sätt 

påverkar de val som förskolläraren måste ta ställning till i det pedagogiska arbetet. Därmed 

handlar didaktik både om teori och om praktik (Skolverket, 2016; Wahlström, 2016). 

Johan Öhman (2014) menar att didaktiken rör relationen mellan undervisningen och det 

meningsskapande som sker där.  Han menar att pedagogerna bör ställa sig frågan vad som är 

syftet och motivet till de didaktiska val som görs i verksamheten och vilket meningsskapande 

det leder till? Dessutom bör frågan ställas vilka traditioner inom förskolan och vilka politiska 

förutsättningar som påverkar de didaktiska valen och meningsskapandet i förskolan (ibid.) 

Wahlström (2016) skriver att didaktik kan förstås på två olika sätt. Dels kan uttolkningen av 

didaktiken enbart beröra ett specifikt ämne, vilket då kallas ämnesdidaktik. Det andra sättet att 

se på didaktik är allmändidaktiken som beskriver att läraren kan se vilket kunskapsinnehåll 

som är viktigt för den enskilda individens utveckling och lärande genom att ställa de 

didaktiska frågorna, samtidigt som de tar hänsyn till den kulturella och samhälleliga 

traditionen som utgör grunden för utbildningen. En annan skillnad är att allmändidaktiken inte 

hämtar sin inspiration från universitets ämnesdisciplin utan istället fokuserar på människans 

livsvillkor. Vidare menar hon att svaret på den didaktiska varför-frågan alltid måste ställas i 

relation till vad kunskapsinnehållet bidrar med både för den personliga individen och för 

samhället (ibid.) Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman (2013) menar att 

allmändidaktiken och ämnesdidaktiken kompletterar varandra i förskolepedagogiken. De 

menar att förskoläraren både behöver allmändidaktiken och ämnesdidaktiken.  
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Den allmänna didaktiken är nödvändig för att kunna möta och tillgodose barns behov och 

erfarenheter i introducerandet av ämnen och aktiviteter. Ämnesdidaktiken och 

ämneskunskaper behövs för att förskolläraren ska kunna fånga barnens tankar och funderingar 

och leda dem vidare i lärandet.  Om förskolläraren enbart använder sig av allmändidaktik kan 

konsekvensen bli att barnen går miste om lärtillfällen och om förskolläraren enbart har fokus 

på ämnesdidaktiken kan förskolläraren få svårt att få med sig barnen i lärandet (ibid.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett vanligt sätt att beskriva didaktik på är den didaktiska triangeln som illustrerar didaktikens 

tre grundpelare, undervisningens innehåll, eleven och läraren och förbindelsen mellan dem. 

Den didaktiska triangeln visar att det är tre parter som är engagerade i lärandet, där hörnen 

företräder de tre parterna och sidorna relationen mellan dem.  Enligt den tyskspråkiga  

didaktiktraditionen placeras undervisningens innehåll i toppen av triangeln eftersom elevens 

möte med undervisningens innehåll gör att de socialiseras in i samhället. Enligt detta sätt att 

se är all undervisning fostrande, vilket också innebär att all fostran innehåller inslag av 

undervisning. Relationerna mellan de tre parterna i den didaktiska triangeln kan beskrivas på 

följande sätt: relationen och interaktionen mellan lärare och elev. Relationen mellan lärare och 

undervisningens innehåll, vilken handlar om hur läraren framställer och hanterar 

undervisningens innehåll. Den tredje relationen handlar om elevens förståelse och erfarenhet 

både av innehållet och lärande (Wahlström, 2016). 

Undervisningens 
innehåll 

Lärare Elev 
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Öhman (2014) menar att den didaktiska triangeln inte kan förstås isolerat. Dess handlingar 

måste sättas i ett sammanhang och där menar han att pedagogiken spelar en viktig roll. För det 

första menar han att all undervisning och lärande ingår i ett institutionaliserat sammanhang, 

till exempel skola eller förskola med traditioner och normer. För det andra menar han att 

undervisningens innehåll måste sättas i en samhällelig kontext. En påminnelse om att 

undervisningens innehåll inte enbart handlar om kunskapsutveckling utan att det samtidigt 

sker en socialisation (ibid.). Därav mitt val att inkludera teoretiska perspektiv om barns 

inflytande som en demokrati och rättighetsfråga.   

Jag har i min studie valt att anpassa den didaktiska triangeln. Eftersom jag undersöker barns 

inflytande i förskolan har jag valt att byta ut elev till barn, lärare till förskollärare och 

undervisnings innehållet till barns inflytande. Pilarna i den didaktiska triangeln handlar om 

interaktionen mellan förskollärare och barn, förskollärarens framställning av aktiviteten samt 

det lärande som barnen får av att ha inflytande.  

I min studie använder jag mig av de tre didaktiska frågorna för att analysera förskollärarnas 

syn på barns inflytande. Vilket utbildningsinnehåll beskriver förskollärarna att barn har 

inflytande över? Hur anser förskollärarna att barns inflytande möjliggörs och hindras av deras 

arbetssätt? Varför anser förskollärarna att barn ska ha inflytande i förskolans verksamhet? 

Utifrån dessa tre frågeställningar och den didaktiska triangeln analyserar jag förskollärarnas 

svar i denna studie.   
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4. Tidigare forskning 

Jag har använt mig av följande databaser ERIC, LIBRIS SWEPUB, NORDISK 

BARNHAGEFORSKNING då jag sökt efter relevant forskning om barns inflytande. 

Dessutom har jag använt mig av kedjesökning (Rienecker, Stray Jørgensen, 2000), vilket 

innebär att jag funnit intressanta referenser i avhandlingar, artiklar och tidigare uppsatser om 

barns inflytande. Syftet med den tidigare forskningen är att bidra med vad tidigare studier 

belyst om barns inflytande ur ett didaktiskt perspektiv. Alltså att synliggöra vad de tre 

frågorna: vad, hur och varför får för betydelse och konsekvens för förskolläraren i det 

pedagogiska arbetet med barns inflytande. Därmed har relevanta sökord varit inflytande, 

delaktighet, förskolan, barns inflytande och förskollärare. De engelska sökorden har varit 

influence, participation, preschool, children influence and preschool teacher. Sökningen har 

varit begränsad främst till de senaste 20 åren för att det har varit mest relevant samt att den 

var Peer Reviewed. Forskning om inflytande är brett men i och med att jag sökte på 

förskollärares syn på barns inflytande fick jag det lite mer begränsat till vad jag var ute efter 

till denna studie.  

Min studie handlar om barns inflytande i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv, men i den 

tidigare forskningen som jag använt mig av är det enbart Kristina Westlund (2011) som i sin 

studie: ”Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande – en demokratididaktisk studie” på 

ett tydligt sätt använt sig av begreppet didaktik. Det går dock att utläsa de didaktiska 

aspekterna vad, hur och varför i de övriga artiklarna och avhandlingarna som jag använt mig 

av.   

I följande avsnitt redogör jag för några didaktiska aspekter som jag funnit i den tidigare 

forskningen kring barns inflytande i förskolan under rubrikerna: förskolans barn- och 

demokratisyn, didaktiska ställningstaganden i det pedagogiska arbetet och hinder för barns 

inflytande.  Under rubriken hinder för barns inflytande har jag även använt mig av relevant 

litteratur. 

4.1 Förskolans barn- och demokratisyn 

Elisabeth Arnér (2006) har i sin intervjustudie om vilka problem och möjligheter barns 

inflytande kan innebära för förskollärarna kommit fram till att inflytandet beror på vilken 

barnsyn förskollärarna har och huruvida de kan inta ett barns perspektiv. I sin 
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observationsstudie om barns rätt att delta har Berit Bae (2009) kommit fram till att barn ses 

som kunskapstörstande individer som är giriga att vilja lära sig saker och att de även har 

kapacitet till eget lärande. Detta framställer även Katarina Ribaeus (2014) i sin studie om 

förskolans demokratiuppdrag och Karin Engdahl (2014) i sin observationsstudie om barn på 

förskolegården. Deras resultat påvisar även att förskolläraren inte enbart kan se barn som 

kompetenta och aktiva att agera själva, utan också se att barn är beroende av vuxna i sin 

omgivning som kan ge stöd och omsorg. 

Bae (2009) och Ribaeus (2014) menar att förskolan har ett uppdrag att lära barn vad 

demokrati innebär. Förskolans demokratiuppdrag innehåller två olika delar, dels handlar det 

om att omsätta demokratiuppdraget i praktiken och skapa förutsättningar för demokratiska 

processer. Den andra delen är mer kunskapsrelaterad och handlar om vilka förmågor barn 

behöver utveckla för att bli framtida demokratiska medborgare (Ribaeus, 2014). Kristina 

Westlund (2011) har genom sina observationer och intervjuer kommit fram till att barns 

inflytande är en viktig del i ett demokratididaktiskt arbete, det vill säga ett arbetssätt som 

genomsyras av demokrati och didaktik. Eftersom barns lärande och förskolans uppdrag att 

skapa förutsättningar för lärandet är i fokus, menar hon att begreppet didaktik och de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför börjat praktiseras i förskolan. Vidare menar hon att 

demokratididaktik i förskolan är något som ska praktiseras och synliggöras i alla olika delar 

av förskolans verksamhet, vilket överensstämmer med förskolans pedagogik som inte heller 

är uppdelad i ämnen utan utgår från ett helhetsperspektiv. I sin studie har hon sin 

utgångspunkt i kritisk och relationell pedagogik och menar att den pedagogiska relationen 

mellan förskolläraren och barnet ses som central. Men även att relationerna mellan barn-barn, 

förskollärare-barngruppen och barn-barngruppen är viktiga för barns inflytande och därmed 

demokratifostran (ibid.). Utifrån de barnintervjuer som Sonja Sheridan och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2001) gjort i sin studie har de kommit fram till att barns möjlighet till inflytande 

och att få uttrycka sina tankar och åsikter är en nödvändighet för att barn ska kunna lära och 

förstå demokratiska principer. Enligt dem är barns inflytande inte enbart en demokratisk 

rättighet utan även en pedagogisk utgångspunkt. Det är viktigt att barn får möjlighet att utöva 

det de lärt sig i praktiken. Det innebär att barn behöver möta förskollärare som lär dem vilka 

rättigheter, men även vilka skyldigheter de har i ett demokratiskt samhälle (Sounoglou & 

Michalopoulou, 2006). Barns förståelse för sina rättigheter och skyldigheter har inte enbart ett 

framtidsperspektiv utan det handlar lika mycket om att de här och nu ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i den verksamhet som förskolan erbjuder (Engdahl, 2014). 



13 
 

Ingibjorg Sigurdardottir och Johanna Einarsdottir (2016) har i sin observation och 

intervjustudie om förskolans värdegrund kommit fram till att förskollärarna anser att det är 

viktigt att vara medvetna om sitt bemötande och vilken påverkan det har på barn. Att 

förskolläraren agerar som en förebild i demokratifostran. En viktig aspekt i demokratiarbetet 

är att barn får möjlighet att göra relevanta val och att de får vara med och fatta beslut som 

konkret rör dem (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001). Demokrati handlar dock inte 

enbart om möjligheten att vara med och bestämma, utan att det handlar också om att möta 

andra olika en själv och att då respektera olikheter och att andra barn ibland vill någonting 

annat än en själv (Engdahl, 2014). 

4.2 Didaktiska ställningstaganden i det pedagogiska arbetet 

Nedan redogör jag för olika didaktiska ställningstaganden som jag utläst i tidigare forskning. 

Texten behandlar olika metoder och förhållningssätt som förskolläraren använder sig av för 

att möjliggöra barns inflytande.   

Enligt Westlund (2011) finns det flera olika sätt för förskolläraren att möjliggöra barns 

inflytande genom att använda den didaktiska hur-frågan. Ett sätt är att skapa en pedagogisk 

miljö där barn inte behöver vara i en beroendeställning till förskollärarna för att kunna starta 

en aktivitet. Ett annat sätt att skapa utrymme för barns inflytande är att ibland dela upp 

barngruppen i mindre grupper där de får mer utrymme för sin ”lek” och möjlighet att komma 

till tals. Ett tredje sätt att möjliggöra barns inflytande handlar om kommunikation, att 

förskolläraren stödjer barn i inflytandet med andra barn. Ett fjärde sätt är att uppmuntra barn 

att komma med idéer om verksamhetens innehåll och att planeringen utgår från barns 

intressen och behov (ibid.). Relationen, samspelet och dialogen mellan förskollärare och barn 

är en förutsättning för barns inflytande. Arbetsätt och förhållningssätt som förskolläraren 

använder sig av möjliggör graden av barns inflytande både i de styrda aktiviteterna och i den 

fria leken. Det är av stor vikt att förskolläraren lyssnar på barn och får dem involverade, vilket 

sker genom att avläsa barns kroppspråk och genom att uppmärksamma vad barn uttrycker i 

helgrupp och vad de uttycker enskilt. Vilket kan ses som svar på didaktikens hur-fråga (Bae, 

2009; Ribaeus, 2014). Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) har kommit fram till att 

barns delaktighet och inflytande är viktiga aspekter för deras lärande, vilket är svar på 

didaktikens vad, hur och varför-frågor. De menar att det i förskolans klimat ska kännas 

naturligt för barn att kunna uttrycka sina känslor och åsikter och fatta egna beslut. Vidare 

menar de att ett sådant klimat innebär att barn oftare använder förskolläraren som bollplank, 
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som en resurs för sitt eget lärande (ibid.). Sigurdardottir och Einarsdottir (2016) har i sin 

studie kommit fram till tre viktiga aspekter som har betydelse för barns inflytande. Att 

förskollärare använder ord som barn förstår, att de diskuterar värden med barnen och vägleder 

dem i sina handlingar. Förskollärarna i deras studie förstod att det som de prioriterade som 

viktigt smittade av sig på barnen och engagerade dem i sitt inflytande och deltagande (ibid.). I 

en sådan situation är didaktikens varför-fråga av stor vikt, men även vad-frågan. Alltså vad 

förskolläraren anser är viktig att förmedla till barnen. I Arnérs (2006) studie går det att utläsa 

flera aspekter på didaktikens varför-fråga, till exempel att barn som får inflytande ofta blir 

mer kreativa och att de får lättare att koncentrera sig eftersom de sysselsätter sig med något 

som de själva är intresserade av. Detta leder till att det blir en lugnare atomsfär i barngruppen 

(ibid.).  

Den fria leken ses som ett betydelsefullt tillfälle där barn får frihet att uttrycka sitt inflytande 

genom att de både kan välja vad de vill leka och med vem, vilket kan ses som ett svar på 

didaktikens vad-fråga. Leken gynnar barns utveckling och lärande, vilket kan ses som ett svar 

på didaktiken varför-fråga (Bae, 2009; Engdahl, 2014; Westlund, 2011). Jonna Leinonens, 

Annu Brotherus och Tuulikki Venninens (2014) enkätstudie visar att barn kan ses som 

delaktiga i det som görs för att de uttrycker glädje över att tillhöra gruppen eller leken, men att 

deltagande inte alltid innebär att barn känner sig involverade. Deras studie visar att det är 

viktigt att förskolläraren stöttar barn i lek och deltagande. Lovisa Skånfors (2013) har i sin 

observationsstudie kommit fram till att barn inte alltid vill vara en del av kollektivet, genom 

att vara med på samling eller annan aktivitet och att förskolläraren ibland måste se och 

respektera detta som ett sätt för barn att utöva inflytande.  

4.3 Hinder för barns inflytande 

Nedan redogör jag för olika hinder för barns inflytande som jag utläst i tidigare forskning och 

i relevant litteratur. Dessa hinder handlar till exempel om förskollärarnas pedagogik och 

barnsyn, barngruppernas storlek och förskolans miljö och ramar.  

Förskolans läroplan har ett dubbelt uppdrag. Där det förväntas av förskolläraren att skapa en 

pedagogisk verksamhet utifrån läroplanens strävansmål, samtidigt som barn ska få inflytande 

över sin vardag. Detta innebär att barns inflytande kan stå i konflikt med de strävansmål som 

finns under rubrikerna utveckling och lärande och normer och värden i förskolans läroplan 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001; Westlund, 2011; Wahlström, 2016). Varje dag är 
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det många barns intressen, önskningar och behov som ska tas i aktning. Vilket innebär att 

barns inflytande begränsas eftersom förskolläraren inte enbart kan utgå från det enskilda 

barnets intresse och personlighet utan måste se till hela barngruppen. Dessutom är det vanligt 

att en del barn alltid tar ordet och bestämmer, vilket innebär att andra barns åsikter får stå 

tillbaka (Bae, 2009; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003; Westlund, 2011). Förskolans olika regler, ramar och fasta rutiner skapar å ena sidan 

trygghet och struktur för barnen. Å andra sidan kan de hindra barns möjligheter till ett reellt 

inflytande eftersom förskollären styr vilka dessa regler, ramar och rutiner är. Vilket på ett sätt 

inte är konstigt eftersom förskolläraren är ytterst ansvarig för att förskoleverksamheten ska 

fungera (Arnér, 2006; Engdahl, 2014; Nilsson, 2013; Westlund, 2011). 

Arnérs (2006) och Engdahls (2014) studier visar att förskolans miljö antingen kan skapa 

utrymme för barns inflytande eller förhindra detta. Det är viktigt att förskolans miljö är 

inbjudande och inte uppfattas som ett hinder för barns lekar och idéer. För stora barngrupper 

och för små lokaler desto mindre inflytande har det enskilda barnet möjlighet till eftersom de 

då inte får utrymme för sin lek och kreativitet utan måste ta hänsyn till andra barn och deras 

lekar. Resultatet i Engdahls (2014) studie visar att förskollärare ofta ser förskolegården som 

en arena där barn får stort utrymme för sin lek. På förskolegården brukar förskollärare ofta 

inta en avvaktande position för att på så sätt tillgodose och ge barn inflytande över sin 

egenstyrda lek. Samtidigt finns det ett dilemma i detta, att enskilda barn kan riskera att 

exkluderas ur leken utan att förskollärare upptäcker det. 

 Ribaeus (2014) studie visar att ett hinder för barns inflytande kan vara att material för 

skapande inte är tillgängligt för barnen. Det innebär att barnen måste be förskolläraren om 

hjälp, vilket kan göra att de tappar lusten till skapande och därmed också sitt inflytande. 

Dessutom vet barn sällan vilka valmöjligheter de har (Leinonen et.al. 2014).  

Jonsson och Thulin (2013) ser en fara i att förskollärare saknar kunskap om hur de ska hantera 

barns tankar och funderingar vidare i det pedagogiska arbetet, detta kan enligt Arnér och 

Tellgren (2006) och Lars H Gustafsson (2011) innebära att förskollärare lätt kan missförstå 

vilka intentioner barn har i sitt handlande. Vilket kan leda till att barn blir avbrutna mitt i sin 

lek, för att förskollärare tycker att de ska göra en aktivitet som de anser är viktigare. 

Förskollärarens syn på barn kan vara ett hinder för deras inflytande, men att se barn som 

passiva, mindre viktiga och enbart som mottagare av förskollärarens kunskaper går inte ihop 

med FN:s barnkonvention och den värdegrund förskolan vilar på (Arnér, 2006; Hägglund, 
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et.al, 2013). Förskolan har sedan dess inträde i utbildningssystemet mer och mer börjat 

efterlikna skolan i dess pedagogik. Vilket visar sig genom att förskolan börjat med fler styrda 

aktiviteter, där förskollärarna redan på förhand bestämt vad de vill att barnen ska lära sig 

(Gustafsson, 2011). Om förskollärare intar en allt för undervisande roll hindrar det barn från 

inflytande i vad de ska lära sig och hur själva lärandet ska gå till, vilket kan leda till att 

lärandesituationen inte utmanar barnets tankar och förmågor. Det kan bero på att förskollärare 

har ett allt för stort fokus på vad barnet ”traditionellt” behöver inför skolstarten, vilket gör att 

de glömmer att utgå från barnets nuvarande intressen, förmågor och kompetenser (Bjervås, 

2003; Hägglund et.al. 2013). Ibland använder förskollärare de på förhand bestämda 

aktiviteterna som barn får möjlighet att välja mellan som ett sätt att ge barn inflytande. Men 

lika ofta kan förskollärare se barns begränsning till inflytande i en sådan metod (Westlund, 

2011)  

4.4 Sammanfattning Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen går det att utläsa flera didaktiska principer som förskollärare 

använder sig av för att möjliggöra barns inflytande: De delar upp barngruppen i mindre 

grupper för att således ge barn mer utrymme för sin lek och möjlighet att komma till tals. Lek 

ses som betydelsefull då barn kan uttrycka sitt inflytande där genom att både välja lekinnehåll 

och lekkamrat. Att skapa en pedagogisk miljö där barn kan starta en aktivitet utan att vara 

beroende av förskolläraren är en annan didaktisk princip som lyfts. 

I flera av de tidigare forskningsstudierna och artiklarna framgår det att relationen och 

samspelet mellan förskolläraren och barn är en förutsättning för barns inflytande. 

Kommunikation, att lyssna in, tolka och uppmuntra barn att komma med idéer lyfts som 

viktiga aspekter för att få barn att bli involverade i förskolans planering. Det är viktigt att i 

rollen som förskollärare vara en god förebild genom att vara medveten om sitt bemötande och 

vilken påverkan det har på barn. Att vara en god förebild handlar om att vara tydlig både i 

handling och i ord, att vägleda och stötta barn i deras inflytande. För även om barn anses vara 

kompetenta behöver de stöd och omsorg. Vidare går det att utläsa flera aspekter på 

didaktikens varför-fråga, till exempel att genom att få uttrycka sina tankar och åsikter kan 

barn lära och förstå demokratiska principer. Barn som får inflytande blir ofta mer kreativa, får 

lättare att koncentrera sig vilket leder till en lugnare atmosfär i barngruppen. Dessutom anses 

inflytande vara en viktig aspekt för barns lärande, då barn idag ses som kunskapstörstande 

individer med kapacitet till eget lärande.  
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I den tidigare forskningen går det att utläsa flera aspekter som kan hindra barns inflytande: 

Innebörden av att förskolans läroplan (skolverket, 2016) har ett dubbelt uppdrag, där den 

pedagogisk verksamhet ska skapas utifrån läroplanens strävansmål samtidigt som barn ska få 

inflytande över sin vardag. Vilket kan skapa en konflikt mellan barns inflytande och strävan 

att nå olika mål i förskolansläroplan.  

Stora barngrupper och små lokaler där barn inte får utrymme att leka utan måste hela tiden ta 

hänsyn till andra barn och deras lekar är ett annat hinder som framgår i tidigare forskning. 

Andra hinder som framkommer är att det finns många olika intressen, önskningar och behov i 

barngruppen vilket innebär att det enskilda barnets måste stå tillbaka för gruppen.  Att det 

finns regler, ramar och fasta rutiner som förskollärarna styr. Att förskolan börjat efterlikna 

skolan i dess pedagogik med styrda aktiviteter där förskolläraren intar en undervisande roll 

och ser barn som enbart mottagare av förskollärarens kunskaper och därmed glömmer att utgå 

från barnens nuvarande intressen, förmågor och kompetenser.    

I den tidigare forskningen har jag använt mig av fem svenska avhandlingar och fem 

internationella artiklar som berör barns inflytande. Den tidigare forskningen som jag använt 

mig av har lite olika fokus, flera forskare har utgått från barns perspektiv och flera andra 

forskare har utgått från förskollärarens synvinkel. De forskare som har utgått från barns 

perspektiv har velat ta reda på barns uppfattningar om vad inflytande innebär. Hur barn förstår 

sin rätt till inflytande och hur de upplever att de i praktiken kan utöva det i förskolans 

verksamhet.  

De forskare som har utgått från förskollärarens synvinkel har haft fokus på hur förskollärarna 

agerar genom olika val och arbetsmetoder för att möjliggöra barns inflytande. Hur 

förskollärarna resonerar kring detta med barns inflytande, vilka möjligheter och problem som 

finns och sambandet mellan vad läroplanen säger och vad de själva gör. Andra områden som 

forskare haft fokus på är förskolans demokratiuppdrag och demokratifostran, barns mänskliga 

rättigheter, demokratididaktik, den fysiska miljöns inverkan på barns inflytande och hur barn 

gemensamt skapar kunskap om sitt sociala vardagsliv. I min studie önskar jag bidra med en 

specifik och uttalad didaktisk förståelse av barns inflytande, vilket enbart Westlund (2011) 

gjort tidigare, även om det går att implicit utläsa didaktikens vad hur och varför-frågor i alla 

de artiklar och avhandingar som jag använt mig av. 
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5. Metod 

I följande avsnitt redogör jag för och motiverar valet av metod samt urvalet för min 

undersökning. Jag kommer redogöra följande avsnitt: intervjuer som undersökning, urval av 

personer, tillvägagångssätt vid insamlandet av empiri, forskningsetiska aspekter och studiens 

tillförlitlighet. 

5.1 Intervjuer som undersökning 

Jag har använt mig av kvalitativ forskning och det finns många olika sätt att genomföra 

kvalitativ forskning på. Eftersom det var förskollärarnas uppfattningar och tolkningar kring de 

didaktiska frågorna om barns inflytande som intresserade mig var det logiskt att jag använde 

mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod. Det är viktigt att välja en metod som passar 

och som kan bidra med en djupare förståelse inom det valda ämnet (Fejes & Thornberg, 

2015). Alan Bryman (2011) menar att fokus i kvalitativa intervjuer är riktat mot den 

intervjuades personliga åsikter för att på så sätt få en djupare förståelse av ”ämnet”. Forskaren 

önskar därmed få fylliga och detaljerade svar för att på så sätt se vad som är relevant och 

viktig. Vidare menar han att det aldrig går att dra en generaliserande slutsats av en kvalitativ 

studie. Detta innebär att denna studie enbart kan visa ett resultat för förskollärarnas didaktiska 

ställningstagande på den aktuella förskolan. Mitt resultat kan således inte kopplas till hur 

andra förskollärare på andra förskolor arbetar med barns inflytande. 

Bryman (2011) skriver att de två vanligaste formerna av kvalitativa intervjuer är 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer, en intervjumetod som är något mer styrd än de ostrukturerade 

intervjuerna. Då forskaren i förväg har bestämt olika frågor som intervjun ska kretsa kring, 

dock menar Bryman (2011) att intervjupersonerna ska ges stor frihet i utformandet av sina 

svar. I en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en intervjuguide med frågor. Frågorna 

som ställs under intervjun behöver inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden och 

intervjuaren kan även ställa relevanta följdfrågor som anknyter till något som 

intervjupersonen sagt. I stort sätt ställs frågorna på det sätt och i den ordning som finns i 

intervjuguiden och kan därmed sammanställas på ett jämförbart sätt. En anledning till att jag 

valde semistrukturerade intervjuer som metod är att jag är ovan i rollen som intervjuare. Min 

roll som intervjuare underlättades därmed av att jag hade en intervjuguide med frågor som jag 

kunde utgå ifrån. Om jag hade använt mig av ostrukturerad intervju som metod hade jag i 
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rollen som intervjuare behövt ställa relevanta uppföljningsfrågor utifrån förskollärarnas svar, 

vilket jag kände att jag inte hade kapacitet till. En annan anledning till mitt val av 

semistrukturerad intervju som metod var att jag ville att formuleringarna på frågorna skulle 

vara lika i alla intervjuerna och att svaren på så sätt skulle kunna sammanställas och jämföras 

på ett enkelt sätt. Så att jag kunde finna deras gemensamma tankar kring möjliggörandet av 

barns inflytande.  Jag valde att intervjua förskollärarna enskilt eftersom jag ville ta reda på var 

och ens didaktiska uppfattningar, tankar och erfarenheter kring barns inflytande. Därför valde 

jag bort gruppintervju, då flera personer intervjuas samtidigt och där det dessutom lätt kan bli 

rörigt, dels för den som intervjuar och dels när materialet ska transkriberas. En nackdel med 

att jag använde mig av semistrukturerad intervju var att jag under intervjuerna inte kunde 

använda mig av det som framkom i de tidigare intervjuerna. Utifrån en förskollärares svar 

kunde det ha skapats nya frågor som hade varit av intresse att följa upp med de andra i 

intervjuerna (ibid.).  

5.2 Urval av personer 

De personer som deltagit i denna studie är fyra förskollärare, som alla jobbar på samma 

förskola. Förskolan ligger i utkanten av en större stad i mellersta Sverige, den består utav 3 

avdelningar och totalt 54 barn. Barnen på förskolan kommer från två närliggande områden 

som skiljer sig åt både kulturellt och socioekonomiskt. De fyra förskollärarna jobbar med 

olika åldersgrupper utav barn. En av förskollärarna jobbar på avdelningen där de yngsta 

barnen går, vilket innebär 1-3 åringar. Två av förskollärarna jobbar på samma avdelning 

vilket är mellanbarnsavdelning med barn i åldern 3-4 år. Den fjärde förskolläraren jobbar på 

storbarnsavdelning med barn i åldern 4-5 år. På denna förskola har de sedan några år ett 

rotationssystem där en förskollärare hela tiden flyttar med barngruppen, vilket innebär att de 

fyra förskollärarna jobbat med alla ålderskategorier. Förskollärarna som är i åldern 37-50 år är 

pedagogiskt ansvariga på respektive avdelning. De har olika lång arbetslivserfarenhet i 

förskolan och därmed har jag täckt in en hyfsad bredd av erfarenheter av hur förskolan ser på 

barns inflytande. Inom kvalitativ forskning är målstyrd urvalsstrategi vanligt förekommande, 

vilket innebär att urvalet av intervjupersoner är direkt relaterat till de specifika 

frågeställningarna (Bryman, 2011). I denna studie har urvalet av intervjupersoner i allra 

högsta grad varit målstyrt. Detta eftersom jag tidigare gjort vfu på den förskolan och därmed 

vet att de aktivt jobbat med bland annat barnkonventionen som ett grundläggande tema som 
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genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten. Vilket rimligtvis kan innebära att jag får 

informationsrika svar angående barns inflytande.  

5.3 Tillvägagångssätt vid insamlandet av empiri 

När jag bestämt vad jag ville forska om tog jag kontakt med förskolan för att ta reda på om de 

ville ställa upp i min forskningsstudie. Därefter besökte jag förskolan och informerade 

förskollärarna om syftet med studien och vilket tillvägagångssätt och perspektiv jag skulle 

använda mig av. Då gav jag dem även ett informationsbrev där de fick ge sitt samtycke till att 

dels bli intervjuade och samtidigt bli inspelade i min studie (Se bilaga 1).  

När jag formulerade frågeställningarna som ligger till grund för denna studie och frågorna till 

frågeguiden använde jag mig av relevant litteratur, förskolans läroplan och den tidigare 

forskningen som hjälp.    

De fyra intervjuerna genomfördes på en och samma dag, varje intervju varade i ungefär 20-30 

minuter.  Alla förskollärarna fick svara på samma frågor utifrån frågeguiden (Se bilaga 2). Det 

kan vara svårt att uppmärksamma vad förskolläraren säger om man samtidigt skriver, därför 

använde jag mig av en inspelningsapplikation i mobiltelefonen. Genom ljudinspelningarna 

fick jag en fullständig redogörelse för vad förskollärarna kom fram till under intervjuerna. 

5.4 Bearbetning av studiens empiriska material 

Genom ljudinspelningarna fick jag ett rikt material av förskollärarnas erfarenheter och deras 

förståelse av sitt arbete med barns inflytande. Intervjuerna lyssnades igenom noggrant och 

transkriberades först ordagrant i sin helhet och därefter plockade jag bort det innehåll som inte 

var relevant för studiens syfte. Under studiens gång har materialet förvarats otillgängligt för 

andra och transkriberingen gjordes enskilt av mig. Förskollärarnas svar tematiserades och 

grupperades utifrån syftet och de tre frågeställningarna som ligger till grund för denna studie. 

Varje intervjusvar har lästs igenom noggrant för att hitta svar på de tre didaktiska frågorna, 

vilket innebär att till exempel ett varför-svar kan ha sitt ursprung i en hur-fråga. Detta kan 

förklaras av att förskollärarna ofta ville motivera det arbetsätt som de använde sig av för att 

möjliggöra barns inflytande.    
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Efter att intervjusvaren grupperats har de analyserats och tolkats utifrån didaktikens vad, hur 

och varför-frågor. Förskollärarnas didaktiska reflektioner har jämförts och analyserats för att 

på så sätt få fram vad de enskilt och gemensamt har för tankar kring barns inflytande. Efter 

det valde jag ut de citat som bäst belyste de generella mönstren som fanns i pedagogernas svar 

och som därmed var representativa för det empiriska materialet som helhet. Dessutom tar jag 

ett steg till genom att analysera förskollärarnas svar med hjälp av den didaktiska triangeln. Jag 

anser att alla de här didaktiska dimensionerna behöver tas i beaktning för att förstå barns 

inflytande (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013; skolverket 2016; Wahlström, 

2016 och Öhman, 2014).  

5.5 Forskningsetiska principer 

Något som varit grundläggande för mig innan min studie genomfördes är de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Det är viktigt att jag under hela min studie är medveten om och handlar 

utifrån de etiska ställningstagandena och visar respekt för människors rättigheter och värde. 

(Bryman, 2011; Löfdahl, 2014 ;Vetenskapsrådet, 2017). Nedan redogör jag för dessa fyra 

forskningsetiska principer. 

5.5.1 Informationskravet 

Den första principen är informationskravet, vilket innebär att de förskollärare som medverkat 

i min studie fått information om studiens syfte, tillvägagångssätt och att studiens perspektiv är 

didaktik.  Denna information har de fyra förskollärarna fått ta del av genom ett 

informationsbrev, där de även blivit informerade om att det är frivilligt att ställa upp i studien. 

Vilket innebär att jag behövt deras samtycke till att delta. Vidare har de blivit informerade om 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan under studiens gång, att deras identitet 

kommer att skyddas och att deras svar kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

dessa under studiens gång (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014 ;Vetenskapsrådet, 2017). 

5.5.2 Samtyckeskravet 

Nästa krav kallas för samtyckeskravet vilket innebär att jag behövt förskollärarnas samtycke 

innan jag kunnat börja min studie. För att de ska kunna ge sitt godkännande till att medverka i 

min studie har jag tydligt delgivit förskollärarna information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, perspektiv och deras rättigheter som deltagare i studien. Samtyckeskravet 

uppnådes genom att jag i mitt informationsbrev hade en samtyckesfråga, där de fick kryssa i 
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om de ville delta eller inte i min studie. Samtliga förskollärare i min studie har kryssat i att de 

vill delta i min studie (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). 

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

Samtliga förkollärare som ingick i min studie har informerats om konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att inga personuppgifter kommer att lämnas ut i denna studie och att 

intervjumaterialet under studiens gång förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av det. 

Detta innebär också att det inte kommer kunna utläsas i studiens resultat på vilken förskola de 

fyra förskollärarna jobbar. (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014 och Vetenskapsrådet, 2017). 

5.5.4 Nyttjandekravet  

Samtliga förskollärare i min studie har informerats om att de uppgifter som kommer fram 

enbart kommer att användas som forskningsändamål i min c-uppsats och inte i något annat 

sammanhang eller syfte. Det betyder att när min studie är klar kommer anteckningar och 

ljudinspelningar från intervjuerna förstöras och därmed inte längre vara tillgängliga (Bryman, 

2011; Löfdahl, 2014 och Vetenskapsrådet, 2017). 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som kan används 

inom kvalitativ forskning, men som har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen. Validitet 

innebär att man i sin undersökning eller studie verkligen mäter det man vill mäta. Det innebär 

att man ska använda sig av ett tillvägagångssätt och en metod som verkligen undersöker det 

”ämne” som avses undersökas. Vilket jag tycker att intervjuer av förskollärare gör då min 

studie fokuserade på förskollärarnas didaktiska resonemang om barns inflytande. För att 

validiteten ska vara hög måste syftet och frågeställningarna vara lämpade för en kvalitativ 

forskning och intervjufrågorna måste utformas och bearbetas så att de svarar på studiens syfte 

och frågeställning. Under studiens gång har jag vid flera tillfällen återkopplat till studiens 

syfte och frågeställningar, både när jag utformade intervjufrågorna och i arbetet med att 

sammanställa empirin. Innan jag använde intervjufrågorna i min studie har jag dessutom låtit 

en annan person läsa igenom och bedöma dess kvalité (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 

2015). I syfte att styrka intervjuernas tillförlitlighet har respondentvalidering använts. Detta 

genom att jag erbjudit samtliga förskollärare i min studie att få ta del av intervjumaterialet, så 

att de kunnat lägga till eller dra ifrån sin information (Bryman, 2011). 



23 
 

Det andra viktiga begreppet är reliabilitet, vilket innebär noggrannheten i mätningen. Bryman 

(2011) menar att reliabilitet innebär att en undersökning eller studie ska kunna genomföras av 

en annan person och att resultatet ska kunna bli likvärdigt med mitt resultat under 

förutsättningarna att det är samma förskollärare som intervjuats och att syfte och 

frågeställningarna varit desamma (ibid.). 

För att öka reliabiliteten beskriver jag mitt tillvägagångssätt i insamlandet av empiri och att 

intervjufrågorna finns som bilaga efter referenslistan så att en annan person kan genomföra en 

liknande studie. Jag ställde samma frågor till de fyra förskollärarna och jag valde att inte 

delge frågorna i förväg. Detta eftersom det skulle kunna minska tillförlitligheten i min studie 

genom att deras svar skulle kunnat vara förskönade och mer pedagogiskt genomarbetade.  

Under de fyra intervjuerna spelade jag in via en applikation i min mobiltelefon. 

Mobiltelefonen placerades på bordet, emellanåt uppkom det dock vissa störningar vid 

inspelningarna. Dels då matvagnen kördes förbi utanför rummet och dels vid ett tillfälle då två 

pedagoger stod utanför dörren och samtalade. Följden av detta var att det vid transkriberingen 

var svårt att höra vissa ord, men detta skedde endast vid enstaka tillfällen under intervjuerna. 



24 
 

6. Resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Jag har valt att redovisa citat 

från intervjuerna med förskollärarna i form av blockcitat för att göra det mer läsvänligt. I 

resultatdelen redovisas förskollärarnas svar utifrån frågeställningarna som ligger till grund för 

denna studie och de anlyseras utifrån de didaktiska vad, hur och varför-frågorna. Därefter görs 

en analytisk redovisning av studiens resultat utifrån den didaktiska triangeln. De fyra 

förskollärare som ingått i min studie har jag valt att ge fingerade namn, för att ingen ska 

kunna spåra på vilken förskola de jobbar på. Jag har valt att ge dem dessa namn: Sara, 

Birgitta, Lena och Peter.   

6.1 Vilket utbildningsinnehåll anser förskollärarna att barn har inflytande 
över? 

Samtliga fyra förskollärare i min intervju menar att barn på många olika sätt har inflytande 

över sin vardag på förskolan. Detta uttycker en av dem på följande sätt: 

Det finns ju väldigt mycket valmöjligheter för dem tycker jag, när jag tittar 
runtomkring. Vi bestämmer ju inte allting (Birgitta). 

Tillsammans menar de att dagarna på förskolan består utav mycket fri lek och att det är den 

aktivitet där barn får utöva störst inflytande. De uttrycker att de inte vill störa barnen allt för 

mycket i den fria leken, dock måste de alltid finnas till hands så att leken inte går över styr 

och leder till någon opassande aktivitet. 

Inflytandet hos oss det blir ju mycket i den fria leken, att de får välja vad de vill 
göra och vad de vill leka med.  Så har vi vissa tillfällen så kan de välja om de 
vill vara ute eller inne (Sara). 

Den del där jag upplever att barn får mest inflytande är i leken, då får de 
möjlighet att bestämma vad de ska leka och med vem (Peter). 

När det är fri lek då ska det vara fri lek, då får de ju ja leka vad de vill, ja det 
måste ju vara inom rimliga gränser (Lena). 

Vidare uttryckte de fyra förskollärarna att barn har inflytande över aktiviteter, tema och 

projektarbeten, vilket följande två svar visar: 

Självklart tar vi vara på barns intresse när det gäller att skapa aktiviteter, 
projekt och temaarbete (Peter). 

Ser vi att merparten av gruppen är intresserade av något så då gör vi ett tema 
kring det (Lena). 
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Barnkonventionen har de aktivt arbetat med under det senaste året som ett av förskolans 

teman. Anledningen till det har varit att förskolan vill synliggöra för barnen att de har rätt att 

tycka olika, men att alla har ett lika stort värde. Enligt förskollärarna är barnkonventionen ett 

utbildningsinnehåll där barn får inflytande. 

Vi har ju jobbat väldigt mycket med det under hela hösten, läst 
barnkonventionen, läst böcker, tittat på filmer och jobbat med olika uppgifter 
som hör till barnkonventionen, så de är ju väldigt insatta i den nu och vi har 
ju satt upp den på väggen så att de ser så det har ju varit ett aktivt arbete. De 
kan till och med säga ordet” barnkonventionen” (Lena). 

Vidare menar förskollärarna att barn har inflytande över förskolemiljön, genom att 

förskollärarna försöker iordningställa lokalerna utifrån vad de sett och hört att barnen är 

intresserade av. En av förskollärarna berättade med entusiasm att de på hennes avdelning fått 

med sig barnen i utformandet av lokalerna genom att de på en samling samtalat med barnen 

om hur de skulle vilja att avdelningen såg ut. 

Sen är ju vi mycket för att de ska få vara med och forma lokaler, nu har vi 
gjort om så vi har gjort ett skogs rum och ett glitterrum och det tycker de är 
jätteroligt och de är med och möblerar och fixar, ja men man får anpassa det 
efter barnens nivå tänker jag vad de kan ha inflytande över (Lena). 

Även om de fyra förskollärarna är överens om att barn har och ska ha inflytande, upplever de 

att förskoleverksamheten ofta är uppstyrd med olika regler, aktiviteter och rutiner som barn 

inte har inflytande över. Dessutom tycker de att det ibland är komplicerat att veta vad barn ska 

ha inflytande över. 

Det är ju ganska inrutat… Problemenet är väl att dagarna är ganska 
uppstyrda. De kan välja inom ganska snäva ramar, det finns ju möjligheter 
för inflytande, men det är ändå ganska styrt. Det är så mycket regler som 
redan är utformade, som man måste förhålla sig till (Sara). 

Vissa saker måste vi ju bestämma över som till exempel fasta rutiner, mat 
och vila… vilka kläder de måste ha när vi går ut och leker. Sen är det svårt att 
veta vad de ska ha inflytande över, det har lite med ålder att göra också vad 
de kan vara med och påverka vara delaktiga i och jag tänker så här att man 
kanske inte kan vara med och bestämma allt… Det är sådant jag tänker vad är 
inflytande och vad är inte inflytande, eller när bestämmer jag eller när 
bestämmer jag inte (Birgitta). 

Man kan säga att barn ska ha inflytande över sitt eget lärande men det blir 
också lite knepigt för jag tänker att vi som pedagoger måste styra vad de ska 
lära sig också (Peter). 

De fyra förskollärarna i min studie var överens om att barnen på förskolan har inflytande över 

sin vardag och förskolans utbildningsinnehåll på många olika sätt. På den didaktiska vad-
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frågan som i min studie handlar om vilket utbildningsinnehåll som förskollärarna beskriver att 

barn har inflytande över, var förskollärarna samstämmiga i att dagarna på förskolan består 

utav mycket fri lek. Didaktikens vad-frågan handlar även om vilket innehåll som är mest 

lämpligt för att nå ett visst mål i utbildningsinnehållet, vilket förskollärarna i min studie anser 

är den fria leken, genom att det är den aktiviteten där barn får möjlighet att utöva störst 

inflytande. Att ge tid och utrymme för barns lek kan således ses som en didaktisk princip som 

förskollärarna använder sig av. Andra områden i utbildningsinnehållet där barn enligt 

förskollärarna får inflytande är tema och projektarbeten, utformningen av förskolans miljö 

och aktiviteter. Detta kan tolkas som att förskollärarna använder sig av en central didaktisk 

princip att ge barn störst inflytande över gemensamma angelägenheter såsom lek, 

projektarbeten och gemensamma utrymmen. Det talas ofta om att barn redan från tidig ålder 

ska få inflytande över förskoleverksamhetens planering. Dock nämner inte förskollärarna i 

min studie att barnen på deras förskola har inflytande över förskolans planering, även om det 

går att utläsa det i deras svar på didaktikens hur-fråga. De fyra förskollärarna upplever även 

att det ibland är komplicerat att veta vad barn ska ha inflytande över och att 

förskoleverksamheten ofta är styrd med olika regler, aktiviteter och rutiner som hindrar barns 

inflytande.  

6.2 Hur anser förskollärarna att barns inflytande möjliggörs och hindras av 
deras arbetssätt? 

För att möjliggöra barns inflytande prioriterar förskollärarna i min studie att ge barn tid och 

utrymme för fri lek.  De uttrycker att det är viktigt att skapa en miljö som inbjuder till lek och 

att freda den pågående leken.  

Vi upplever att en bra metod för att ge barnen möjlighet till lek är att dela upp 
barngruppen så att inte så många är i lokalen eller på gården samtidigt. Detta 
gör att de får mer utrymme till lek och att leken inte heller störs av någon 
annans lek. Det ser vi som en metod att ge barn mer inflytande (Peter). 

Den metod som förskollärarna beskriver att de använder för att möjliggöra barns inflytande är 

komplex. Samtidigt som metoden möjliggör lekutrymme inser de att den även hindrar barns 

inflytande, eftersom det ofta är förskollärarna själva som delar in barnen i grupper och 

bestämmer vart de ska leka någonstans. 

Om vi gör små grupper, så väljer ju vi ofta de barn som vi tycker funkar bra 
tillsammans. Då får de ju tyvärr inte så mycket inflytande (Sara). 
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Det är ofta vi som pedagoger som bestämmer om leken ska ske ute eller inne 
(Peter). 

Vidare menar förskollärarna att barn kan behöva upplysning om vilka aktiviteter som är 

möjliga och att vissa barn även kan behöva hjälp och stöttning in i aktiviteter under den fria 

leken. 

Man kan ju presentera saker för dem som det här kan man göra och det här 
kan man göra. De väljer ju på det som finns inom förskolans ramar … de här 
tystare barnen, de kanske inte ens uttrycker något när man är en och en vad 
de vill göra, det är ju jättesvårt med dem. Där får man kanske vara ännu mera 
lyhörd och ett sådant barn kanske man får observera mer för att se och sen 
locka och sen stärka i vad den vill göra så att den vet att den har möjlighet att 
påverka sin vardag. Det är väl ändå viktigt att alla känner, sen kanske inte 
alla vill heller men bara att man känner att man kan (Sara). 

Förskollärarna var dock självkritiska och menar att barnen på förskolan inte alltid vet vilka 
valmöjligheter de har. 

Målarfärger finns alltid tillgängliga vid staffliet, samtidigt upplever vi att 
barnen sällan står och målar. Vilket vi funderat en hel del kring, kanske varit 
för dåliga på att introducera den skapade verksamheten för barnen. Det är ju 
inte så lätt för dem att välja en aktivitet om de inte vet om att de får välja den. 
Likadant har vi tänkt om bakning, förr bakade vi mycket mer i förskolan, 
men idag är det väldigt sällan som barn efterfrågar det (Peter). 

De väljer ju på det som finns inom förskolans ramar. Men de kommer sällan 
på egna grejer.  Ja till exempel jag skulle vilja ha maskerad. Men om inte vi 
har gjort det någon gång då är det ju inget som ploppar upp hos våra barn 
tyvärr (Sara). 

Förskollärarna menar att deras förhållningssätt gentemot barnen kan möjliggöra graden av 

barns inflytande. De menar att det inte enbart räcker att lyssna på barnen, utan det handlar 

även om att tolka deras uttryck och agerande så att inflytande möjliggörs. 

Jag tänker att allting handlar om att vara ganska lyhörd, våra barn kanske inte 
rent ut säger vad de vill ha eller vill göra… Man går ju på deras intresse, 
inflytande eller intresse, det kanske går lite hand i hand (Sara). 

Alla barn har inte språket, men man kan se och uppmärksamma vad de är 
intresserade av (Peter). 

Sen är det ju en utmaning att inte ha för bråttom själv, utan att man stannar 
upp och tar ett steg tillbaka och lyssnar på barnen och verkligen tittar på vad 
de vill. Vad är de intresserade av och inte bara tro någonting utan verkligen ta 
reda på vad de vill (Birgitta). 

Vidare menar de att det är viktigt att vara lyhörda och ta tillvara på barns intressen och idéer 

och att säga ja istället för nej.   
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Vi försöker vara lyhörda överlag på vad det är de vill, vi försöker säga ja så 
mycket som möjligt. Istället för att säga nej. Hellre att man provar. Går det 
inte så får man säga det efteråt istället, nej detta blev inget bra (Sara). 

Men bara små saker som jag vill gå in i målarrummet och måla, ja men då får 
du ju göra det. Att man tänker på att inte säga nej hela tiden heller, utan att de 
här små sakerna som är möjliga dom ser man till att de får göra. Det tänker 
jag att då känner de nog själva att de har inflytande över sin egen vardag 
(Lena). 

De kan ju komma med idéer som vi kan lyssna på som vi tar tillvara, som vi 
säger att det kan vi göra. Vi skriver upp det för vi inte kan göra det just nu, 
men så gör vi det en annan dag… Det sitter nog i kroppen att man frågar dem 
om saker, att jag inte bara kör över och gör det jag tycker, eller säger att du 
ska göra som jag säger. Att man hela tiden pratar med barnen (Birgitta). 

Förskollärarna ser dock barngruppernas storlek som ett problem då de ska möjliggöra barns 

inflytande. De menar att det kan vara svårt att tillfredsställa alla barn, eftersom de har så 

många olika viljor och behov. Vilket innebär att det enskilda barnets inflytande ibland måste 

stå tillbaka för gruppens intresse. 

Barns inflytande är en tanke som man har med sig eller ligger över en hela 
tiden att i möjligaste mån, men är det ju himla svårt när vi har 21 barn vem 
ska få det där inflytandet? Hur ska man lyssna in alla barn? (Lena). 

Ett annat problem som förskollärarna upplever är att dagens barn ofta är vana vid att få 

bestämma själva, vilket kan skapa problem och konflikter i förskolansverksamhet där det 

finns andra barn och rutiner att förhålla sig till. 

Jag kan se att många barn idag har ett väldigt stort inflytande hemma, att de 
får bestämma otroligt mycket… Då ser vi på barnen här att de blir ju väldigt 
besvikna. så de tycker det är jobbigt när de måste, när de blir tillsagda att du 
måste ha kläder på dig nu när du går ut, det märker vi mycket på de här små 
barnen att de inte är vana att få tillsägelser det blir ett problem (Birgitta). 

Ett problem med barns inflytande är att många nog missförstått vad det 
innebär, alldeles för många får idag bestämma alldeles för mycket hemma och 
saknar därför gränser. Det innebär att det blir lite problematiskt för dem i 
förskolan ibland. Där det även finns vissa ramar och regler och andra barn som 
har andra behov och viljor. Så en utmaning är att få barn att inse och förstå att 
man inte alltid kan bestämma själv utan att man även måste ta hänsyn till andra 
barn (Peter). 

Förskollärarna resonerar om att detta med vem eller vilka av barnen i förskolan som får 

inflytande kan vara problematiskt, eftersom det nog ofta blir den som hörs mest som får mest 

inflytande. Men att de på ett aktivt sätt försöker ge de tysta barnen mer inflytande.  

Vissa individer får mer inflytande på ett sätt över sin vardag för man vet att 
annars kommer inte dagen bli något bra för just det barnet. Medan kanske 
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merparten av barnen är mer följsamma och det funkar vad man än gör, så 
vissa får ju ibland jättemycket inflytande, men jag tänker att det får vara så 
för jag tror att alla mår bäst av det. Men det är inte rättvist alla gånger (Lena). 

Viktigt att vi pratar tillsammans i arbetslaget och kanske inte alltid sätter den 
här som pratar mest i första rummet utan även ser den här som inte säger så 
mycket och vad är den intresserad av, för den kan ju faktiskt ha ett intresse 
som kan smitta av sig på andra också och så kan man också lyfta in det barnet 
i gruppen på ett bättre sätt... Påpekar att det var ju du som startade det här 
projektet, titta och så ser man hur de växer och så kommer det fler med. Men 
det finns ju alltid en klick som är längst fram, där måste vi ju vara väldigt 
lyhörda (Birgitta). 

Ibland måste vi fråga dem i enrum vad de vill, för i helgrupp vågar de kanske 
inte säga sin åsikt. Sedan måste man komma ihåg att alla inte vill ha samma 
inflytande, men vi måste ändå ge dem möjligheten (Peter). 

Förskollärarna berättar att de har ett nytt reflektionsmaterial som de använder sig av vid 

reflektion och planering av den pedagogiska verksamheten. Utifrån reflektionsmaterialet 

menar förskollärarna att de kan skapa en pedagogisk verksamhet och ett utbildningsinnehåll 

som bygger på barns behov och intressen, vilket de ser som ett sätt att ge barn inflytande.  

Det är ju lite det här att vi filmar dem och att vi tar bilder och att vi sitter och 
reflekterar över vad vi har sett nu. Vad är de intresserade av? Vi har nya 
pedagogiska dokumentationsverktyg där vi också skriver upp lite vad vi har 
sett att de är intresserade av (Birgitta). 

Där tänker man på vad de är intresserade av, så då blir det ju mycket deras 
inflytande. Våra har varit så himla intresserade av fåglar, så det har vi gjort 
ett stort tema kring. Grunden är ju deras intresse så det blir ju deras 
inflytande (Lena). 

Om vi gör någon aktivitet då kan vi utifrån det se när vi reflekterar runt det 
och pratar om det. Är det detta de pratar om eller är det något annat. Då får vi 
följa dem där, Det blir ju ett inflytande… Då tar vi upp det när vi sitter på vår 
reflektions tid och då kan ju andra sett andra saker. Så då kan ju sakerna vi 
sett eller hört bli en fortsättning (Sara). 

En förskollärare uttrycke att de skulle kunna jobba ännu mer med reflektionsmaterialet för att 

kunna utforma en bra pedagogisk verksamhet. 

Sen skulle vi vara duktigare på att filma det är också en del i det 
reflektionsmaterialet. Men det är ju inte alltid man gör, men då skulle man 
kunna snappa upp ännu mera. Men bara just det här att man kan anteckna 
efter precis när man haft en aktivitet. Vad är det de pratar om, vad är det de 
funderar över och då kan man ju bygga vidare på det sen (Sara). 

Förskollärarna menar att de i tema och projektarbeten försöker utgå från barnens intressen, 

men att de även ger barn inflytande i de projekt som de själva satt igång.   
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Ett tema arbete är ju redan bestämt, det är ju den där barnkonventionen, så då 
är det ju inte utifrån barnens intresse som vi skapat det där. Men då får man 
ju tänka att sakerna vi gör får skapas utifrån barnens intressen. Som till 
exempel att vi började göra deras namn, deras första bokstav, de är jätte 
intresserade av bokstäver, det är det enda de pratar om (Sara). 

Vi har väl bestämt ett större tema färg och vatten, stort och brett och sen se 
vad det blir utav det. Vi kanske sätter temat på projektet men sen kan barnen 
vara med i det och styra vart åt det kommer, med sina frågor men vi måste 
ändå vara inspiratörer hela tiden för de vet inte alltid vad de har att välja 
mellan. Men då måste vi också kunna vara så flexibla och så att man är 
beredd på stickspår för det är ju inte säkert att det är just färg som barnen är 
intresserade av det kan ju vara något helt annat och då kan man ju inte bara 
säga att nej det kan vi inte göra nu för vi jobbar med färg utan då får man ta 
det (Birgitta). 

Förskollärarna menar att materialets tillgänglighet har betydelse för barns inflytande, vilket 

innebär att de försöker ha materialet tillgängligt för barnen. 

Vi försöker att allt material ska vara tillgängligt för barnen så att de kan börja 
en aktivitet eller lek helt på egen hand utan att fråga oss vuxna. Till exempel 
så finns målarfärger alltid tillgängliga vid staffliet (Peter). 

En förskollärare uttrycke att det inte enbart handlar om materialets placering, utan också om 

pedagogernas förhållningssätt mot barn, då de önskar få tillgång till ett visst material. 

Även om de inte kan ta materialet själva så kan de peka och då tar vi fram. 
Allt behöver inte stå framme att det ska finnas i deras höjd det behöver inte 
vara så, de kan ju lära sig att be om det de vill ha något, och det gör de också 
(Birgitta). 

En av förskollärarna menar att pedagogernas flexibilitet också kan möjliggöra att barn får 

inflytande.  

En sådan enkel sak att det är någon som vill gå ut fast vi har sagt att vi ska 
vara inne, då känns det som att vi är ganska flexibla på huset att om de äldsta 
barnen är ute då kan vi fråga går det bra om det kommer ut ett barn till er och 
oftast går det bra (Sara). 

En av förskollärarna menar att det emellanåt kan uppstå konflikt mellan barns önskningar och 

vilja och de strävansmål som finns i Förskolans läroplan.   

Självklart ska barn ha inflytande, men om ett barn till exempel alltid väljer 

samma aktivitet kan det bli svårt att nå alla strävansmål. Ibland behöver vi 

kanske styra barn till aktiviteter som de kanske inte skulle välja självmant. 

Detta tycker jag känns problematiskt, men självklart ska vi inte tvinga någon 

att göra något som den inte vill (Peter). 
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Förskollärarna berättar att det varit berikande att jobba med barnkonventionen som ett av 

förskolans teman och att det gjort att de ännu mer börjat reflektera över detta med barns 

inflytande.  

Vi har tagit de delar som vi tycker att de kan greppa lite… Vi har pratat om 

att alla har rätt att vara olika och att alla får tycka olika, då har de fått kolla 

vad de gillar för färg, vad de gillar för mat, vad de gillar att leka med och så 

har vi gjort ett collage av det. Det sitter uppe på väggen så de kan gå och titta 

på det (Sara). 

Det jag tänkt på mer under hösten, det var ju att vi måste tänka att vi kanske 

inte kan prata barnkonvention så med barnen utan att vi pedagoger måste 

vara medvetna om vad som står i artiklarna för oss och hur handlar vi utifrån 

de artiklarna gentemot barnen. Att vi tar vara på deras åsikter att vi inte bara 

tar dem som nej, det där är inget att bry sig om (Birgitta). 

Didaktikens hur-fråga handlar om hur förskollärarna utformar det pedagogiska arbetet kring 

barns inflytande genom olika metoder och processer utifrån svaren på de didaktiska vad och 

varför-frågorna. Utifrån den didaktiska hur-frågan formulerar förskollärarna flera didaktiska 

principer där den tydligaste är att grunden för förskolans utbildningsinnehåll och arbetssätt är 

barnens intressen. De fyra förskollärarna menar att de ger barn inflytande genom att de tar 

tillvara på deras tankar, intressen och idéer i den pedagogiska planeringen och i 

utbildningsinnehållet samt genom att så mycket som möjligt säga ja istället för nej. 

Förskollärarna menar att relationen och interaktionen mellan dem och barnen är en viktig 

faktor för att möjliggöra barns inflytande. De menar att deras sätt att förhålla sig till barnen 

möjliggör vilken grad av inflytande det enskilda barnet och barngruppen kan få. Det framkom 

i intervjuerna att de ser frågandet, lyssnandet och att vara lyhörd som viktiga didaktiska 

principer för att möjliggöra barns inflytande. Att vara lyhörd för barns intressen återkom de 

till flera gånger under intervjuerna. Bland annat menar de att barn inte alltid säger rakt ut vad 

de tycker och vad de vill, så då räcker det inte med att enbart lyssna. Utan det handlar också 

om att tolka barns uttryck och agerande. 

Förskollärarna menar att de flesta teman och projekt som sker i förskolan är utifrån barns 

intressen. Samtidigt berättar de att vissa av de teman som de jobbar med utgått från 

pedagogerna själva, utan något reellt inflytande från barnen men att de under temats gång ger 

barn inflytande. De menar att det i tema och projekt är en balansgång mellan att styra barnen 

och att vara öppen för barns frågor och spontanitet. Det kräver flexibilitet, vilket kan ses som 
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en didaktisk princip. En intressant notering är att barnkonventionen är ett av de teman som 

utgått från pedagogerna själva, utan något reellt inflytande från barnen eftersom 

förskollärarna tycker att innehållet i barnkonventionen är viktigt att delge barnen.  

Alla barn är olika och har olika behov och intressen men det är viktigt att alla barn i gruppen 

får möjlighet att komma till tals. Vilket förskollärarna i min studie menar att de har en metod 

för då de aktivt försöker ge de tysta barnen mer inflytande genom att samtala med dem 

enskilt, för i grupp kanske de inte vågar säga sin åsikt. 

Förskolans verksamhet präglas av mycket lek och under intervjuerna framkom det med all 

tydlighet att förskollärarna prioriterade att ge både tid och utrymme för den fria leken, genom 

att freda den pågående leken och erbjuda en miljö som inbjuder till lek. Det finns flera olika 

anledningar till varför lek prioriteras i förskolans värld. Denna studies resultat visar att en 

anledning är att förskollärarna anser att lek är ett område där barn får möjlighet till mycket 

inflytande över både innehåll och utformning samt vem de ska leka med. En didaktisk princip 

som förskollärarna använder sig av är att de i mångt och mycket försöker dela barngruppen 

för att skapa mer utrymme för varje individs lek och att deras lek inte ska behöva bli störd av 

någon annans lek. 

I intervjuerna var samtliga förkollärare entusiastiska över det nya reflektionsmaterialet som de 

använder sig av då de reflekterar och planerar den pedagogiska verksamheten och 

utbildningsinnehållet. De menar att reflektionsmaterialet hjälper dem att se vad barnen är 

intresserade av, vad de talar om och vilka behov som finns och att de sedan utgår från det då 

de bland annat planerar aktiviteter, tema och projekt. Utifrån deras tankar kring 

reflektionsmaterialet förefaller det som att de använder sig av de didaktiska vad, hur och 

varför-frågorna då de organiserar och planerar en pedagogisk verksamhet utifrån barns behov 

och intressen, även om de inte uttryckte det.  

Förskollärarna i min studie vill erbjuda pedagogiska miljöer som utgår från barns behov och 

intressen. Vilket innebär att de är måna om att lyssna in hur barnen tycker att lokalerna ska 

utformas och att de även involverar barnen rent praktiskt, genom att de får hjälpa till att flytta 

möbler och leksaker. 

Förskollärarna behöver använda sig både utav den allmänna didaktiken och av 

ämnesdidaktiken för att utforma ett pedagogiskt arbete där de kan möta och tillgodose barns 

behov och samtidigt fånga upp deras tankar och funderingar och leda dem vidare i lärandet, 
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vilket går att utläsa i förskollärarnas svar att de gör. Den allmänna didaktiken handlar om att 

förskollärarna ska se vilket kunskapsinnehåll som är viktigt för det enskilda barnets 

utveckling och lärande. I studiens svar går det dock att utläsa att barns inflytande främst sker i 

gemensamma angelägenheter, att förskollärarna snarare prioriterar det kollektiva än det 

enskilda barnets behov och intresse. I intervjuerna talade förskollärarna ofta om barn som 

grupp och sällan som enskilda individer.    

Även om de fyra förskollärarna i min studie är överens om att de använder sig utav flera olika 

didaktiska principer för att möjliggöra barns inflytande, ser de flera olika faktorer i sitt 

arbetssätt som hindrar barns inflytande. De är medvetna om att den didaktiska principen att 

dela barngruppen för att möjliggöra lekutrymme är komplex, eftersom metoden även hindrar 

barns inflytande. Det är nämligen ofta förskollärarna själva som gör indelningen av grupperna 

och bestämmer vart de ska leka. Trots att förskollärarna berättar att barn kan behöva 

upplysning om vilka aktiviteter som är möjliga är de självkritisk. De menar att barn på 

förskolan inte alltid vet vilka valmöjligheter de har, vilket hindrar barns inflytande. En av 

förskollärarna menar att det emellanåt kan uppstå konflikt mellan barns önskningar och de 

strävansmål som finns i förskolans läroplan, vilket kan förstås som att förskolan har ett 

dubbelt uppdrag. Dels ska barn ges inflytande över förskolans verksamhet och utvecklas 

utifrån sina egna behov och intressen och dels ska förskollärarna utforma en pedagogisk 

verksamhet där de lär barn olika kunskaper och färdigheter så att de når de olika strävansmål 

som finns i läroplanen. Förskollärarna menar att barngruppens storlek är ett problem då de ska 

möjliggöra barns inflytande. De menar att det är svårt att tillfredsställa alla barn i barngruppen 

eftersom de har så många olika viljor och behov, vilket innebär att det enskilda barnets 

inflytande ibland måste stå tillbaka för gruppens intresse. Vem eller vilka av barnen i 

förskolan som får inflytande menar förskollärarna kan vara problematiskt, eftersom det ofta 

blir den som hörs mest som får mest inflytande. 

6.3  Varför anser förskollärarna att barn ska ha inflytande i förskolans 
verksamhet? 

Förskollärarna menar att det är en mänsklig rättighet för barn att få inflytande över sin vardag 

och att förskolans läroplan är tydlig i detta.  

För det första så står det ju i den läroplan som vi ska jobba utifrån att barn 
ska ges inflytande så vi har ju egentligen inget val. Det är deras mänskliga 
rättighet (Peter). 
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Det är ju en form av en mänsklig rättighet kan jag se det som, att vi kan inte 
bestämma över deras huvuden om allt som sker, för det här är ju deras vardag 
också (Birgitta). 

En av förskollärarna menar att barns inflytande även kan ses ur ett framtidsperspektiv, att barn 

ska veta att de äger sitt eget liv.  

Jag tycker att det är viktigt att de får inflytande, för att de ska känna att de 
liksom äger sitt liv på något sätt… Det ska ju följa dem genom hela livet, så 
att de får känna att de har inflytande över sitt liv. Så att de inte bara ska följa 
någon utan att de är ledare över sitt eget liv. Det tycker jag är viktigt att de lär 
sig (Lena). 

Vidare menar förskolläraren att barns inflytande även handlar om att lära barn hur demokrati 

fungerar. 

Vi måste ju ändå lära dem demokrati på något sätt för det är så många som vi 
måste ta hänsyn till… Jag tänker att det också är ett stort arbete för så ser hela 
livet och samhället ut också, man måste lära sig att lyssna, anpassa sig och 
kompromissa. Då ibland får det bli så att nu var det så här många som ville 
gå ut så då får vi faktiskt göra det, ni två kan inte vara inne just nu. Ibland 
kan man låta dem vara inne om någon av de andra avdelningarna kan ta hand 
om dem.  Men majoriteten får bestämma oftast för att det ska funka (Lena). 

Förskollärarna menar att barn blir stärkta av att få vara delaktiga och ha inflytande. Barn kan 

på så sätt känna att aktiviteterna och den tid de är tillsammans med sina kompisar på 

förskolan är betydelsefull. Vidare menar de att barns inflytande stimulerar den lust och 

nyfikenhet, som behövs för att möjliggöra ett lärande  

Om barn får bestämma vad de ska göra så blir de glada och samtidigt lär de 
sig bättre. För att de ska lära sig så måste de samtidigt tycka det är roligt 
(Peter). 

Jag tycker att det är viktigt att de ska ha inflytande för att de ska få en 
meningsfull dag på förskolan. De är ju här egentligen mer än halva sin vakna 
tid. Och om de inte får bestämma hur vi ska utforma dagen eller vad vi ska 
göra, då blir det ju inte roligt för dem. Känner de sig delaktiga i 
verksamheten då blir de också nöjdare och gladare. Så då blir det en bättre 
tillvaro tillsammans (Sara). 

Fördelar med barns inflytande är väl att man gör något tillsammans, att man 
tycker att det är meningskapande, att det inte bara är jag som har bestämt 
någonting och tycker utan jag måste få någonting tillbaka utav barnen 
(Birgitta). 

Förskollärarna talade om att det är viktigt att ge barnen möjlighet till inflytande för att på så 

sätt stärka barnen i att våga tro på sig själva och att de kan tillföra något. De menade vidare att 
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barns tankar och idéer behöver få utrymme för att pedagogerna på så sätt ska få med sig 

barnen och kunna nå de olika strävansmålen som finns i förskolans läroplan.  

Jag tänker om man tar något av målen, vilket som helst då får man tänka hur 
kan jag med den här gruppen komma till det målet. Vad gillar de att göra… vad 
är det som de är intresserade av. Då får man väl använda det… Om inte barnen 
är intresserade av det man vill göra då blir det ju inget av det hela. De måste 
ändå ha inflytande på något sätt, de måste tycka att det kul. Även om man har 
ett mål, vi tar vilket läroplansmål som helst att hit vill vi komma, barnen 
kanske inte är med på vad det är de ska lära sig men de kan ha inflytande om 
vägen dit (Sara). 

Det är viktigt att använda det som barnen är intresserade av, deras tankar och 
idéer, sedan gäller det att försöka få in saker i det de valt som innebär att vi 
når strävansmål. Det är alltid lättare att få med sig barnen på en aktivitet som 
de själva kommit på att de vill göra (Peter).  

Om vi ser att merparten av gruppen är intresserade av något, så då gör vi ett 
tema kring det, då kan vi spinna vidare på det, sen får man som vuxen tänka 
hur man får in de olika bitarna så som svenska, matte och så (Lena). 

Förskollärarna menar att det finns flera olika svar på den didaktiska varför-frågan som i min 

studie handlar om varför barn ska ha inflytande i förskolan. En intressant iakttagelse är att det 

enbart är en av förskollärarna som uttrycker att inflytandet inte enbart handlar om att barn ska 

få bestämma och påverka sin nuvarande situation på förskolan, utan att det även finns ett 

framtida perspektiv, att lära sig hur demokrati fungerar. Detta kan tyckas märkligt eftersom 

förskolan vilar på demokratins grund och har ett uppdrag att lära barn grundläggande 

demokratiska värderingar. Förskollärarna poängterar att barns inflytande är en mänsklig 

rättighet och att de har styrdokument som de ska förhålla sig till. Där förskolans läroplan är 

tydlig i framskrivandet av barns inflytande. FN:s barnkonvention har förskollärarna aktivt 

arbetat med som ett av förskolans teman och den lyfter fram att alla barn har rätt att uttrycka 

sin åsikt, bli lyssnad på och delta i beslut som rör dem. Det kan ses som en metod att lära barn 

grundläggande demokratiska värderingar, dock använder inte förskollärarna termen demokrati 

när de berättar om sitt temaarbete om barnkonventionen. Att barn blir stärkta och växer som 

individer då de får möjlighet till inflytande och upplever att de är betydelsefulla är något som 

förskollärarna poängterar. Dessutom menar de att inflytandet gör att barn känner att deras 

tillvaro på förskolan är meningsfull, att de blir nöjdare och gladare vilket innebär att 

atomsfären i gruppen blir bättre. Förskollärarna ser att ett svar på didaktikens varför-fråga är 

att barns inflytande ger ett meningsskapande för barnen. Barnen känner att det de gör är 

meningsfullt, vilket stärker deras motivation. Förskollärarna menar att barns inflytande är av 

stor vikt då det stimulerar den lust och nyfikenhet som behövs för att möjliggöra ett lärande. 
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Vidare menar förskollärarna i min studie att barn lär sig bättre om de samtidigt tycker att det 

är roligt. Det innebär att förskollärarna på denna förskola ofta använder sig av barns 

inflytande, deras tankar och idéer för att på så sätt få med sig barnen och kunna nå de olika 

strävansmål som finns i förskolans läroplan. En intressant iakttagelse är att förskollärarna inte 

talade om det kompetenta barnet som en anledning för barns inflytande. Samtidigt går det att 

utläsa av deras svar att de har en modern barnsyn.   

6.4 Analytiskt resultat 

Ett sätt att beskriva didaktik på är den didaktiska triangeln som illustrerar didaktikens tre 

grundpelare: undervisningens innehåll, eleven och läraren och relationen dem emellan 

(Wahlström 2016; Öhman, 2014). Om förskollärarnas intervjusvar analyseras utifrån den 

didaktiska triangeln, visar resultatet i min studie att de tre relationerna: den mellan barn och 

deras eget inflytande, den mellan förskollärare och barns inflytande samt den mellan 

förskollärare och barn behövs för att möjliggöra att barn får inflytande i förskolan.   
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Den nedersta delen av den didaktiska triangeln kan ses som relationen och interaktionen 

mellan förskollärare och barnet. Förskollärarna i min studie menade att det är viktigt att de har 

en god relation med barnen, eftersom förskollärarnas förhållningsätt gentemot barnen 

möjliggör graden av barns inflytande.  De menade att det är av stor vikt att lyssna på och vara 

lyhörd för vad barnen vill, tänker och är intresserade av för att kunna utmana dem vidare i 

olika aktiviteter och lärande. Interaktionen och relationen mellan förskollärare och barnet kan 

alltså ses som ett verktyg för att få svar på didaktikens hur-fråga angående barns inflytande. 

Den vänstra delen av den didaktiska triangeln kan ses som relationen mellan förskolläraren 

och barns inflytande. Relationen i detta avseende handlar alltså om förskollärarens 

framställning av barns inflytande: Vad barn ska få inflytande över, hur förskollärarna ska 

möjliggöra detta inflytande och varför barn ska tillskrivas ett inflytande. Detta kan kopplas till 

min studie där förskollärarna till exempel nämner att de tar tillvara på barns tankar och idéer 

(hur-frågan) vid tema och projektarbete (vad-frågan) och att barns inflytande stimulerar den 

lust och nyfikenhet, som behövs för att möjliggöra ett lärande (varför-frågan).  

Slutligen kan den högra delen av den didaktiska triangeln ses som relationen mellan barnet 

och deras egen förståelse och erfarenhet av inflytande, men också den inverkan som 

inflytande kan ha på barnet så att denne stärks och växer som individ. En annan sak som 

hamnar i den delen av den didaktiska triangeln är de kunskaper, intressen och färdigheter som 

barnet bär med sig in i inflytandet, men även de kunskaper, intressen och färdigheter som 

barnet får genom sitt eget inflytande. Detta kan kopplas till min studie där förskollärarna 

menade att de tar tillvara på barns tankar och idéer för att kunna nå de olika strävansmålen 

som finns i förskolans läroplan.  

Utifrån förskollärarnas tankar om reflektionsmaterialet som de så entusiastiskt talade om går 

det att utläsa att förskollärarna i reflektion och planering använder sig av den didaktiska 

triangeln, även om de kanske inte är medvetna om det. De reflekterar över vad barn är 

intresserade av genom att se på relationen mellan barnen och deras inflytande. För att ta reda 

på vad barnen är intresserade av, vad de talar om och vilka behov som finns använder sig 

förskollärarna av relationen och interaktionen mellan dem själva och barnen. Utifrån sina 

reflektioner skapar de en planering, där de väljer olika aktiviteter, teman och projekt som ska 

genomföras. Vilket kan ses som relationen mellan förskolläraren och barns inflytande.  Hur 

dessa olika aktiviteter, teman och projekt sedan genomförs beror på hur relationen och 

interaktionen ser ut mellan förskolläraren och barnet. 
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7. Diskussion 

I detta stycke avser jag att först diskutera mitt val av metod och metodens styrkor och 

svagheter. Vidare diskuterar jag studiens resultat, delger min slutsats samt ger förslag till 

fortsatt intressant forskning 

7.1 Metoddiskussion 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med förskollärarna för att undersöka hur 

förskollärarna ser på barns inflytande i ett didaktiskt perspektiv, vilket är en kvalitativ metod. 

Anledningen till att jag använde mig av semistrukturerade intervjuer var att en sådan metod 

var fördelaktig för studiens syfte och frågeställningar, eftersom den möjliggjorde att jag fick 

ta del av förskollärarnas perspektiv, tankar och beskrivningar om sitt arbete med barns 

inflytande. Om jag hade använt mig av en kvantitativ metod, med till exempel enkäter hade 

jag troligtvis inte fått så djupgående svar. 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara att dessa ger för mycket 

empiri att sammanställa, men i mitt fall har det känts hanterbart eftersom jag valt att enbart 

intervjua fyra förskollärare. Hade jag intervjuat fler förskollärare hade studien eventuellt varit 

bredare, samtidigt tycker jag att de fyra förskollärarnas svar åskådliggör en samstämmighet 

med tidigare forskning. 

Jag önskar att jag innan intervjuerna med förskollärarna hade gjort en pilotintervju, vilket 

hade gjort att jag fått testa kvalitén på intervjuguiden och känna på rollen som intervjuare. Jag 

märkte nämligen under intervjuerna att mina frågor hade en tendens att gå in i varandra, vilket 

innebar att förskollärarna fick upprepa sina svar några gånger. Detta påverkade dock inte 

resultatet av studien, eftersom jag fick svar på mina frågeställningar. 

När det gäller genomförandet av intervjuerna så gjordes alla under en och samma dag, 

eventuellt skulle jag gjort dem olika dagar, för att få möjlighet att lyssna igenom svaren för att 

höra om det var något specifikt som jag ville fråga mer om. Detta hade dock inneburit att 

förskollärarna inte fick samma frågor och att frågorna hade blivit mer styrda. En anledning till 

att jag genomförde intervjuerna på en och samma dag, var att förskollärarna inte skulle hinna 

förbereda sina svar genom att diskutera studiens frågor med varandra. Mitt syfte var att höra 

vad var och en av förskollärarna hade för tankar och beskrivningar av sitt arbete med barns 

inflytande. Å ena sidan kanske jag hade fått ännu mer djupgående svar av förskollärarna om 



39 
 

de fått ta del av frågorna innan min intervju. Å andra sidan kanske deras svar hade varit 

pedagogiskt genomarbetade men inte lika ärliga. 

Miljön där förskollärarna blev intervjuade var i ett enskilt rum som de själva valt, dock 

förekom det emellanåt störande objekt utanför som gjorde att jag som intervjuade tappade lite 

fokus, hur detta påverkade de intervjuade förskollärarna kan jag dock inte avgöra. 

Jag valde att utföra de fyra intervjuerna på en och samma förskola och det är möjligt att 

resultatet av min studie blivit annorlunda om jag hade besökt två olika förskolor, i till 

exempel två olika områden som skiljt sig kulturellt och socioekonomiskt. Alltså kan mitt 

resultat endast förstås utifrån de barngrupper och pedagoger som jobbar på den förskola där 

intervjuerna genomförts. 

Genom de semistrukturerade intervjuerna har jag fått svar på förskollärarnas tankar och 

beskrivningar om hur de arbetar med barns inflytande i ett didaktiskt perspektiv. Eftersom 

syftet med min studie var att erbjuda kunskap och få en förståelse för hur barns inflytande 

möjliggörs av förskollärarna på förskolan var didaktikens frågor och den didaktiska triangeln 

en god hjälp i förfarandet att ta reda på det. Genom att ställa de tre didaktiska vad, hur och 

varför-frågorna fick jag djupgående svar av förskollärarna om deras arbete med barns 

inflytande. Tre infallsvinklar som troligtvis inte hade kommit fram om jag inte använt mig av 

didaktiken som teoretisk utgångspunkt. Genom att analysera förskollärarnas svar utifrån den 

didaktiska triangeln har relationen mellan de tre parterna förskollärare, barn och barns 

inflytande kunnat skrivas fram och förklaras på ett förståeligt sätt. För att utvidga och stärka 

min studie kanske jag även skulle observerat förskollärarna för att se om det de uttryckte i 

intervjuerna stämde överens med hur de arbetar i praktiken. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min studie visar att förskollärarna lyfter många olika didaktiska principer för att 

möjliggöra barns inflytande. Vilket jag tolkar som att de arbetar aktivt kring detta med barns 

inflytande, vilket deras temaarbete om barnkonventionen påvisar. Förskollärarna visar sig 

positiva till att involvera barn i den pedagogiska verksamheten. Dock menar de att arbetet 

kring barns inflytande ibland kan vara både svårt och komplext. Förutom svar på didaktikens 

vad, hur och varför-frågor klargör studien att det finns en mångfald av hinder som begränsar 

barns inflytande, vilket är både yttre faktorer och förskollärarnas eget arbetssätt och 
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förhållningsätt. De fyra förskollärarnas svar åskådliggör en samstämmighet med tidigare 

forskning om vilka möjligheter och hinder som finns för barns inflytande i förskolan.  

7.2.1 Lyhördhet för barns intresse 

Resultatet av min studie synliggör att förskollärarna är eniga om vad det är som krävs för att 

ge barn möjlighet till inflytande i den pedagogiska verksamheten och i utbildningsinnehållet, 

vilket är att ta reda på barns intressen. I min studie framgår det att förskollärarna reflekterar 

mycket kring den nedersta delen av den didaktiska triangeln, som utgör relationen och 

interaktionen mellan förskollärare och barn. De är lyhörda och tar reda på barns behov och 

intressen och låter verksamhetens innehåll och planering utgå därifrån. Vilket kräver 

lyhördhet, som är en av förskollärarnas didaktiska principer. Det förhållningssättet finner stöd 

i tidigare forskning. Bae (2009), Ribaeus (2014) Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) 

och Westlund (2011) har i tidigare forskning kommit fram till att det är av vikt att 

förskollärarna intresserar sig för barns intressen. Det är av stor vikt att förskollärarna är 

lyhörda för vad barn säger och ger uttryck för i sitt kroppspråk och att förskollärarna skapar 

en atmosfär där barn känner att det är naturligt att uttrycka sina känslor och åsikter. För att 

förskollärarna ska kunna vara lyhörda för barns behov och intressen och omsätta dessa i det 

pedagogiska arbetet krävs det en tolkning från förskollärarens sida, vilket gör att 

förskolläraren inte alltid uppfattar det som barn kanske menar. För att minska risken att 

missförstå barn är det av yttersta vikt att förskolläraren försöker sätta sig in barnets situation 

genom att inta ett barns perspektiv (ibid.). 

7.2.2 Lekens betydelse för barns inflytande 

Både min studie och Baes (2009), Engdahls (2014) och Westlunds (2011) resultat visar på att 

leken är av stor betydelse för barns inflytande, eftersom barnen själva kan välja aktivitet och 

lekkamrat. Förskollärarna i min studie menar att barn har störst inflytande i den fria leken och 

att de inte vill störa barnen allt för mycket i leken. Samtidigt uttrycker de att de alltid måste 

finnas till hands så att leken inte går över styr och leder till någon opassande aktivitet. Detta 

väcker funderingar kring om alla barn får inflytande i den fria leken? Jag tänker att det i den 

fria leken kan skapas utrymme för vissa barn att utöva ett stort inflytande över andra barn. 

Barn med hög status kan få andra barn att göra vissa saker för att de ska bli accepterade. 

Kanske är den fria leken inte alltid så fylld av barns inflytande utan mer fri från 

pedagogiskstyrning. Vilket kan kopplas till vad Leinonens, Brotherus och Venninens (2014) 

tankar om att barn kan ses som delaktiga i leken men att deltagandet inte alltid innebär att de 

känner sig involverade och Engdahls (2014) tanke om att det enskilda barnet kan riskera att 
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exkluderas ur leken utan att förskolläraren märker det. Därför är det av stor vikt att 

förskolläraren är närvarande och hjälper och stöttar barn i leken för att de ska få möjlighet till 

inflytande.   

7.2.3 Sociala och kollektiva angelägenheter  

Resultatet av min studie visar att förskollärarna menar att barn har inflytande över den fria 

leken, lokalernas utformning, tema och projektarbeten. Dessa tre kan tolkas som tre sociala 

och kollektiva angelägenheter. Av förskollärarnas svar går det att utläsa att inflytandet verkar 

ske mer i de gemensamma angelägenheterna snarare än i personliga angelägenheter för det 

enskilda barnet. En anledning till att förskollärarna prioriterar de gemensamma 

angelägenheterna före det enskilda barnets behov och intresse kan vara problemet med 

barngruppens storlek, vilket framgår i min studie och i Baes (2009) och Westlunds (2011) 

tidigare forskning. Det kan vara ett problem då förskolläraren ska möjliggöra att varje barn får 

inflytande, eftersom det är många barns intressen, önskningar och behov som ska tas i 

aktning. Vilket innebär att det kan vara svårt att tillfredsställa alla barn och att det enskilda 

barnets inflytande ibland måste stå tillbaka för gruppens intresse. Att barns inflytande mer 

verkar gälla gemensamma angelägenheter än personliga kan därtill tyckas stå i kontrast till 

innehållet i barnrättskonventionen som är individfokuserad. Vilket innebär att varje enskilt 

barns inflytande är en mänsklig rättighet, att barn har rätt att ha olika åsikter men att alla har 

ett lika stort värde. 

7.2.4 Förskollärarnas dubbla uppdrag 

Det framgick i min studie att en av förskollärarna tyckte att det emellanåt kan uppstå en 

konflikt mellan barns vilja och önskningar och de strävansmål som finns i förskolans läroplan. 

Vilket även framgår i tidigare forskning av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) och 

Westlund (2011) som menar att förskolan har ett dubbelt uppdrag.  I förskolans läroplan finns 

det en mängd strävansmål och uppdrag för förskolläraren och arbetslaget som ibland kan 

tyckas motstridiga. Även om målet är att barn ska ha inflytande är det inte alltid genomförbart 

att låta barn bestämma. Ibland behöver förskolläraren styra barn för att på så sätt gynna deras 

utveckling och lärande och för att kunna arbeta med samtliga strävansmål som finns i 

förskolans läroplan. Denna styrning är oundviklig eftersom förskolläraren är ålagd detta 

uppdrag och har ansvaret för förskolans pedagogiska verksamhet. I min studie framgår det att 

förskollärarna ofta delar barngruppen för att på så sätt skapa mer lekutrymme och inflytande 

för barnen, detta kan även ses som en styrning från förskollärarnas sida.   
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7.2.5 Barnkonventionen och demokratifostran 

Förskollärarna i min studie talar om att förskolan har en läroplan att förhålla sig till och att 

FN:s barnkonvention ligger till grund för läroplanens syn på barns rätt till inflytande.  

Förskollärarna menar att de måste möjliggöra att barn får inflytande eftersom det är en 

mänsklig rättighet. Det är även en mänsklig rättighet att känna till barnkonventionen (Arnér & 

Tellgren, 2006), vilket barnen på denna förskola gör eftersom förskollärarna aktivt arbetat 

med barnkonventionen som ett av förskolans teman. Temaarbetet kring barnkonventionen kan 

ses som demokratifostran, eftersom demokrati inte enbart handlar om att vara med och 

bestämma utan att det också handlar om att visa respekt mot andra och upptäcka att det finns 

andra människor i ens närhet som har andra tankar och intressen än en själv (Engdahl, 2014). 

Trots att barnkonventionen är ett av förskolans teman så framgick det inte i förskollärarnas 

svar om de såg temats innehåll som en slags demokratifostran. Tidigare forskning uttrycker 

att förskolan har ett uppdrag att lära barn vad demokrati innebär (Bae, 2009; Ribaeus, 2014; 

Westlund, 2011). För att barn ska kunna lära sig demokratins grunder behöver de få utöva det 

de lärt sig i praktiken (Sounoglou & Michalopoulou, 2006), bland annat genom att få uttrycka 

sina tankar och åsikter (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001). Resultatet av min studie 

visar dock att enbart en av förskollärarna kopplar ihop barns inflytande med det uppdrag 

förskolan har att lära barn grundläggande demokratiska värderingar. Resultatet i denna studie 

är enbart från en förskola, men det är dock intressant att förskollärarna inte kopplar barns 

inflytande som en del av den demokrati som förskolan vilar på. 

7.2.6 Det kompetenta barnet 

I tidigare forskning framställs barn som kompetenta med lust och kapacitet till eget lärande 

och att förskollärarens barnsyn påverkar vilket inflytande barn får möjlighet till (Arnér, 2006; 

Bae, 2009; Engdahl, 2014; Ribaeus, 2014). Därför är det av intresse att förskollärarna i min 

studie inte nämnde det kompetenta barnet som en anledning till varför barn ska ges inflytande.  

7.2.7 Studiens betydelse för min yrkesutövning 

I min blivande roll som förskollärare ser jag en utmaning i att ge barn inflytande samtidigt 

som de ska nå de olika strävansmål som finns i läroplanen. Min studie har lett fram till att jag 

fått en förståelse för att använda mig utav både den allmänna didaktiken och av 

ämnesdidaktiken för att kunna utforma den pedagogiska verksamheten på ett gynnsamt sätt 

för barnen. Så att jag kan möta och tillgodose deras intressen och samtidigt leda dem vidare i 

lärandet, eftersom barns lust och nyfikenhet är en viktig drivkraft i deras lärande. För att 

möjliggöra detta kommer relationen och interaktionen med barnen samt lyhördheten för deras 
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behov och intressen vara av stor vikt för mig i min kommande yrkesroll. Två didaktiska 

principer som kommer vara viktiga för mig är att ge stort utrymme för barns lek, eftersom det 

är ett område där barn får utöva mycket inflytande.  Den andra didaktiska principen är att vara 

tydlig med vilka valmöjligheter barnen har i förskolan. Genom att berätta vilka olika 

aktiviteter och lekar som är möjliga och vilket lekmaterial som finns tillgängligt. Både det 

lekmaterial som är synligt för barnen och det lekmaterial som finns i förråd eller liknande. 

7.3 Slutsats 

Eftersom förskolans läroplan påvisar att barn har rätt till inflytande över förskolans 

verksamhet måste förskollärarna vara lyhörda och visa intresse för barns behov och intressen 

och låta den pedagogiska verksamheten utgå därifrån. Jag menar att studiens resultat visar 

vikten av att använda sig av didaktikens vad, hur och varför-frågor när det gäller att få en 

förståelse för barns inflytande. Genom att använda sig av de didaktiska frågorna kan 

förskolläraren och arbetslaget gemensamt komma fram till varför barn ska möjliggöras 

inflytande, hur detta inflytande i så fall ska möjliggöras och vad det är specifikt som de ska få 

inflytande över. Studiens resultat visar att arbetet kring barns inflytande både är utmanande 

och komplicerat. Dels ska förskollärarna lyssna till individen och till hela barngruppen, vilket 

kan innebära att det enskilda barnets behov och intresse får stå tillbaka för gruppens. Sedan 

förväntas det av förskollärarna att skapa en pedagogisk verksamhet där barn får möjlighet att 

nå de olika strävansmål som finns i läroplanen, samtidigt som barn ska få inflytande över sin 

vardag. 

7.4 Framtida forskning 

Denna studie avsåg inte att göra en jämförelse analys mellan två förskolor som ligger i olika 

kulturella eller socioekonomiska områden, men framtida studier skulle kunna belysa hur 

förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt kring barns inflytande skiljer sig beroende på 

utformningen av barngrupp. 

Denna studie har visat på att det är av yttersta vikt att förskolläraren visar intresse för barns 

behov och intressen och försöker sätta sig in i barnets situation, genom att inta ett barns 

perspektiv. Ett intressant forskningsområde skulle kunna vara hur förskolläraren kan inta ett 

barns perspektiv.  
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En vidare forskning skulle kunna vara utifrån ett genus perspektiv. Det skulle vara av intresse 

att både intervjua och observera barn och ta reda på om pojkar och flickor får lika mycket 

inflytande i förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Jag heter Maria Arvidsson och jag studerar till förskollärare på Örebro universitet. Just nu så 

arbetar jag med min C-uppsats inom ämnet Barns inflytande.  

Syftet med min studie är att bidra med kunskap inom barns inflytande i förskolan utifrån de 

didaktiska frågorna: vad, hur och varför barn ska ha inflytande i förskolan ur en förskollärares 

perspektiv, därför är jag intresserad av hur ni ser på barns inflytande, vad är inflytande för er, 

och varför de ska ha inflytande? 

Jag skriver till er för att be om samtycke till att delta i en intervju om barns inflytande i 

förskolan. Jag kommer att använda mig av ljudupptagning och samtidigt anteckna, intervjun 

beräknas ta mellan 20-30 minuter där svaren endast kommer att användas i min C-uppsats. 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att förklara innan min publicering av uppsatsen. All information som du ger mig kommer 

jag bara att använda i min C-uppsats, varken ditt namn, förskolans namn eller stad/ort 

kommer att anges i mitt arbete. När jag är färdig med mitt arbete kommer all insamlad 

information att förstöras. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Arvidsson 

För mer information är jag tillgänglig via: 

Mobiltelefon: XXX 

Epost: XXX 

          Jag samtycker till att delta i Marias intervjustudie samt att bli inspelad 

          Jag samtycker inte till att delta i Marias intervjustudie samt att bli inspelad 

 

  

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide (vad, hur, varför) 

Enligt förskolans läroplan ska barn ha ett reellt inflytande i förskolans verksamhet, varför 

tycker du att det är viktigt att barn i förskolan ska ha inflytande? Och vad ska barn i så fall ha 

inflytande över?  

Alla barn har rätt att veta vad som står i barnrättskonventionen på vilket sätt inkluderar ni 

barnen i det? 

Hur möjliggörs barns inflytande i förskolan?  

Har ni några specifika metoder eller arbetssätt för att ge barnen inflytande?  

Hur får ni med barns inflytande i er reflektion och planering? 

I dagens förskola talas det mycket om projekt och temaarbete, hur tar ni vara på barns intresse 

i det arbetet? 

Vilka fördelar, problem eller utmaningar ser du i arbetet med att barn ska ha inflytande? 

Hur hanterar du balansen mellan individens intresse och inflytande och gruppens intresse? 

I förskolans läroplan finns det ett antal strävansmål, hur ser du på din roll att barn ska nå dessa 

samtidigt som de ska få ha inflytande? 

Tycker du att vissa barn får mer inflytande än andra i förskolan? Hur uttycker sig det? Och 

hur kan man göra för att de lite tystare barnen ska få ha inflytande? 
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