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Detta examensarbete har genomförts under hösten 2019 som ett avslutande moment på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Gävle. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johan Liljestrand för värdefulla och 

användbara råd under arbetes gång. 

 

Vi vill även tillägna ett stort tack till alla förskolebarn som deltagit i vår studie, utan er 

hade detta inte varit möjligt. 
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Abstract 
Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns 

inflytande i förskolan utifrån samhällets demokratiska ambitioner om att göra barn 

delaktiga. Undersökningsfrågan för studien är: Hur uppfattar barn sitt inflytande i 

förskolan? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade par-intervjuer med 16 

förskolebarn i åldrarna 4–5 år, vid två olika förskolor. Utifrån barns perspektiv som 

teoretisk ansats analyserades empirin och fyra kategorier bildades som beskriver hur 

barn uppfattar sitt inflytande i förskolan. Resultatet visar att barnen uppfattar att vuxnas 

närvaro och regler är något som hindrar deras initiativ till inflytande. Barnen upplever 

däremot att inflytandet ökar när vuxna inte är närvarande och när de själva får styra 

leken. Resultatet visar också att barnen uppfattar sitt inflytande på skilda sätt där 

majoriteten av barnen inte vet varför de ska bestämma i förskolan. Slutsatsen visar att 

utifrån barns perspektiv uppfattar barnen att det finns både begränsningar och 

möjligheter i deras utövande av inflytande. 

 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, Demokrati, Förskola, Inflytande 

Keywords: Children´s perspective, Democracy, Influence, Preschool 
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1. Inledning 

 

 
”När dom är så stora (visar tio fingrar). Så stora som fröknarna då får man bestämma ...  

Om man blir såhär (visar tio fingrar) då blir man stor. Men inte när man är sådär (visar fyra fingrar)” 

(Bailey, 4 år) 

 

Ovanstående citat beskriver hur ett barn kan uppfatta sin roll i förskolan och hur barnet 

utifrån barns perspektiv ser sig själv som liten och därför inte har samma rättigheter att 

bestämma som en vuxen. Arnér (2009) menar att under tidigt 1900-tal framstod barnen 

som underordnade individer och deras agerande speglade sig utifrån hur vuxna förhöll 

sig till barnen. Däremot menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att barnsynen 

idag ser annorlunda ut. Till skillnad från hur barnen framstod under tidigt 1900-tal där 

barnens talan fördes av de vuxna har barnen i dagens samhälle rätt till inflytande där de 

möts med respekt och får uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen ska idag få möjlighet 

att genom egna upplevda erfarenheter och intressen utöva sitt inflytande vilket gör att 

barns perspektiv kan framhävas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Enligt 

Skolverket (2018) förekommer ett eget kapitel om barns delaktighet och inflytande i 

den reviderade Läroplanen för förskolan. Förskolans uppdrag är att främja barnens 

livslånga lärande där varje barn får sina behov och förutsättningar tillgodosedda och 

respekterade. Utbildningen ska ligga till grund för barnens förståelse för demokrati och 

bidra till att de utvecklar självständighet och en bra självbild. Varje barn i förskolan ska 

ha rätten att påverka och få inflytande över innehållet i sin utbildning. Barnen ska 

förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle där de får möjlighet att vara delaktiga 

och få inflytande i beslut som berör dem (Skolverket, 2018). Förenta nationerna (FN, 

2009) menar att barns rättigheter i förskolan kommer stärkas ytterligare från och med år 

2020 då FN:s konvention för barns rättigheter, barnkonventionen, blir lag i Sverige. I 

artikel 12 i barnkonventionen framgår det att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter 

samt få sina röster hörda.  

 

Litteraturen och förskolans styrdokument utgår från barnperspektiv som visar på starka 

politiska viljor där demokratiska värderingar ligger till grund för barnens rätt i 

samhället. Barnens åsikter ska enligt dessa politiska viljor respekteras vilket innebär att 

barns perspektiv ska tillgodoses vilket är motiveringen till att studien utgår från barns 

perspektiv. I relation till litteratur och styrdokument vill vi därför utifrån barns 

perspektiv undersöka hur barnen uppfattar sitt inflytande i förskolan. För att undersöka 

hur barnen uppfattar sitt inflytande har vi genomfört par-intervjuer med barn från två 

olika förskolor där intervjuerna bygger på frågor som berör begreppet inflytande.  

 
 

1.1 Problemformulering 

Emilson (2007) menar att begreppet inflytande är en aktuell fråga i samhället och barns 

inflytande är en förutsättning för det som sker här och nu och inte bara en förberedelse 

för framtiden. Enligt den svenska staten är barns inflytande något som ska beaktas men 

att detta uppdrag kan bli problematiskt eftersom begreppet inflytande inte är 
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omdiskuterat på djupet (Emilson, 2007). Något som upptäcktes i sökandet var att det 

finns relativt lite forskning som diskuterar barns perspektiv på inflytande i förskolan. 

Detta är även något som Quennerstedt (2016) styrker, som menar att den forskning som 

finns riktar sitt fokus på barnperspektiv istället för hur barnen upplever inflytande. Vi 

har därför valt att fokusera på barns perspektiv och vad begreppen inflytande och 

demokrati kan innebära för barnen i förskolan.  

 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns 

inflytande i förskolan utifrån samhällets demokratiska ambitioner om att göra barn 

delaktiga.  

 

Vår frågeställning: 

 

- Hur uppfattar barn sitt inflytande i förskolan? 

 

 

1.3 Disposition  

Examensarbetet disponeras inledningsvis med en inledning, följt av problemformulering 

samt studiens syfte och frågeställning. Därefter presenteras tidigare forskning och vårt 

teoretiska perspektiv. Sedan följer metoden där bland annat metodologiska valet 

presenteras och etiska principer redovisas. Vidare följer resultat och analys där det 

empiriska materialet presenteras. Därefter redovisas diskussionen av studiens metod och 

resultat. Avslutningsvis presenteras slutsatsen samt förslag till fortsatt forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Nedanstående avsnitt består av artikelsökningar (Bilaga 1) av tidigare forskning som 

riktar sig mot studiens syfte att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns 

inflytande i förskolan. Avsnittet beskriver först forskares syn på barns inflytande som 

följs av forskning om barns demokrati och inflytande.  

 

 

2.1 Forskares syn på barns inflytande  

Barnens inflytande påverkas av vuxnas förhållningssätt och forskningen visar hur 

vuxnas regler och makt präglar barnens inflytande i dagens samhälle. Hreinsdottír och 

Davidsdottír (2012) framhäver hur barnsynen förändrats under de senaste århundradena. 

Förr ansågs barnen vara underlägsna gentemot vuxna då vuxna hade rätten att uttrycka 

sig medan barnen uppmanades att vara tysta och inte höras. Barnen skulle ha en passiv 

roll i samhället. Författarna belyser att det har skett stora förändringar gällande vuxnas 

barnsyn. Idag framstår barnen som aktiva deltagare och barnens åsikter är betydelsefulla 
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för vuxna. Författarna hävdar att barnens åsikter ligger till grund för hur beslut påverkar 

deras vardag.  

 

Lindahl (2005) redovisar i sin studie att demokrati är ett komplext begrepp som är 

svårbegripligt och tvetydigt. Sveriges regering har beslutat att utbildningen i förskolan 

ska vila på en demokratisk grund och författaren menar att detta kan bli problematiskt 

eftersom begreppet demokrati kan definieras och tolkas på olika sätt. I Lindahls studie 

redovisas även begreppet inflytande som en av demokratins grundläggande värden där 

författaren hävdar att vetskapen om grundläggande värden inte är tillräcklig om barnen 

inte själva får uppleva reellt inflytande (Lindahl, 2005). I likhet med Lindahls (2005) 

resonemang anför Sounoglou och Michalopoulou (2017) i sin studie att demokrati är ett 

invecklat begrepp som inte har några tydliga riktlinjer. Dessutom påstår författarna att 

demokrati och inflytande är begrepp som är kopplade till varandra. I Sounoglou och 

Michalopoulous (2017) studie framgår det att om barnen i tidig ålder får kunskap om 

vad demokrati innebär får de en förståelse för demokratiska värderingar och rättigheter. 

Barnen utvecklar respekt för sina medmänniskor där varje individ får ge uttryck för sina 

tankar och åsikter. Utifrån deras resultat menar författarna att detta ger barnen större 

utrymme för inflytande (Sounoglou & Michalopoulou, 2017).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) redovisar i sin studie att vuxna ska vara 

närvarande för att ha möjlighet att tolka barnens agerande och verbala uttryck. 

Författarna påstår nämligen att delaktighet och inflytande sker både verbalt och i 

handling. Vuxna ska även ha förtroende för barnens kompetenser och tro på deras 

förmåga, att med rätt stöd från vuxna klara av att hantera olika saker. Till skillnad från 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) resultat menar Almqvist och Almqvist 

(2015) att vuxna bedömer att barnen inte alltid kan ta egna beslut. Istället tar vuxna 

beslut åt barnen där vuxna tror sig veta bättre än dem. Almqvist och Almqvists (2015) 

resultat visar att detta kan bli problematiskt för barnens rätt att påverka eftersom barnen 

växer upp i socialiserade samhällen som styrs av vuxnas normer och makt.  

 

Enligt Engdahls (2014) studie innebär inflytande att barnen får vara med och påverka 

beslut och situationer. Dock menar författaren att barnen främst får vara med och 

påverka beslut utifrån vuxnas villkor eftersom det är de vuxna som bestämmer och 

sätter regler. Även Hreinsdottír och Davidsdottír (2012) belyser i sin studie att barnen 

inte ges möjlighet att fatta egna beslut eftersom vuxna besitter makten och placerar 

barnen i situationer där barnen inte får någon kontroll. Engdahl (2014) hävdar dock att 

regler nödvändigtvis inte behöver innebära hinder för barnen utan regler är något som 

de behöver anpassa sig till i ett demokratiskt samhälle.  

 

I Arnérs (2006) studie framgår det att vuxnas förhållningssätt är en avgörande aspekt för 

hur de bemöter barnen. Arnérs resultat beskriver att vuxna ska ta hänsyn till barnens 

initiativ till inflytande och därmed säga ja istället för nej i situationer där barnen tar för 

sig. Genom att vuxna inte nekar barnen när de försöker ta initiativ kan vuxna främja 

barns utveckling istället för att vara ett hinder och begränsa barnen. Vuxna ska ge 

barnen möjlighet till de utrymme de har rätt till och i vuxnas interaktion med barnen 

behöver barnens åsikter bekräftas för att barnen och vuxna ska uppfattas som likvärdiga 
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(Arnér, 2006). Samtidigt menar Sounoglou och Michalopoulou (2017) i sin studie att 

vuxna ska synliggöra barnens kompetenser för att främja barnens möjligheter till att 

utveckla färdigheter och förmågor. I Engdahls (2014) undersökning redovisas det att 

förutsättningen för att skapa kompetenta barn är att en kompetent vuxen på ett 

ansvarsfullt sätt bemöter barnen med omsorg för lärande och utveckling. Engdahls 

resultat visar även att vuxna inte ska ställa för höga krav på barnen eftersom det kan 

skapa prestationsångest hos dem. Vuxna måste därför inta ett förhållningssätt som 

gynnar barnen. Emilsson och Folkesson (2006) lyfter fram begreppen klassificering och 

inramning i förhållande till barns deltagande och inflytande. Författarna hävdar att 

barnen antingen kan främjas eller begränsas beroende på om klassificeringen och 

inramningen är stark eller svag. Stark klassificering och inramning innebär att den 

vuxna sätter gränser och bestämmer regler. Med stark klassificering och inramning 

begränsas barnen till att påverka eftersom vuxna har kontrollen och besitter makten. Vid 

svag klassificering och inramning har barnen däremot större möjlighet till inflytande då 

vuxna inte har lika tydliga regler.  

 

Den här ståndpunkten visar att forskarna utifrån barnperspektiv utgår från hur vuxna 

bemöter barnen i dagens samhälle. Forskningen visar å ena sidan att vuxna ska ha tilltro 

till barnens förmågor och kompetenser för att barnen ska få ta egna beslut. Å andra 

sidan visar forskningen att vuxna besitter makten och därför tar beslut åt barnen. 

Forskningen visar att vuxnas förhållningssätt är avgörande för att närma sig barns 

perspektiv och ge barnen möjlighet till att utöva inflytande. I nästa avsnitt redovisas 

forskning om barns perspektiv på demokrati och inflytande.  

 

 

2.2 Forskning om barns demokrati och inflytande  

Forskningen i detta avsnitt beskriver hur barnen upplever sitt inflytande och hur de blir 

delaktiga i demokratiska beslut där de får göra sina röster hörda. Almqvist och Almqvist 

(2015) har i sin studie kommit fram till att barnen är väl medvetna om vilka 

förväntningar vuxna har på dem. I deras studie uttrycker barnen att de agerar utefter 

vuxnas behov för att göra vuxna nöjda. Barnen anpassar sig efter vuxna för att söka 

deras bekräftelse men som istället gör att barnen begränsar sitt eget inflytande. Deras 

resultat visar även att barnens inflytande synliggörs under den fria leken då barnen blir 

mer självständiga men ändå anpassar sig efter regler och struktur (Almqvist & 

Almqvist, 2015). Engdahls (2014) resultat visar att barnen är medvetna om att vuxna 

besitter makten och bestämmer regler. Trots barnens medvetenhet utmanar barnen 

vuxna genom att bryta mot reglerna när vuxna inte är närvarande. Engdahls resultat 

tyder även på att barnen upplever att regler utgör hinder för deras möjlighet till 

inflytande eftersom de begränsas till att ta egna initiativ. Ree, Alvestad och Johansson 

(2019) redovisar i sin studie att barnen utvecklar demokratiska värderingar i samspel 

med andra. Barnen i deras studie uttryckte nämligen en förståelse för vad ansvar, regler 

och förtroende innebär när barnen i interagerande sammanhang får möjlighet att vara 

delaktiga och uttrycka sina åsikter. Författarna menar att delaktighet är en förutsättning 

för om barnen ska få möjlighet att påverka beslut i samhället. I likhet med Ree m.fl. 
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(2019) menar Bae (2009) att hans studie också resulterar i att när barnen upplever 

delaktighet utövar de inflytande.  

 

Den stora merparten av forskningen utgår från barnperspektiv och beskriver därför inte 

hur barnen uppfattar sitt inflytande. Däremot visar forskningen utifrån barns perspektiv 

stora likheter som den forskning som grundar sig i hur vuxna betraktar barns inflytande. 

Barnens uppfattning är nämligen att vuxna besitter makten och fastställer regler. 

Däremot upplever barnen också att deras rätt att påverka och få inflytande sker när de i 

meningsfulla sammanhang känner delaktighet. Vi vill med denna studie bidra med hur 

barnen utifrån deras perspektiv uppfattar sitt inflytande i förskolan eftersom forskningen 

om inflytande utifrån barns perspektiv är relativt liten.   

 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som valts för studien. Trots 

att merparten av forskningen om barns inflytande utgår från barnperspektiv valde vi att 

utgå från barns perspektiv då studiens syfte baseras på att undersöka hur barnen i 

förskolan upplever sitt inflytande. Att vuxna utgår från barnperspektiv var något som 

uppmärksammades i forskningen, vilket vi påstår kan bli problematiskt eftersom 

forskningen inte utgår från de barnen själva upplever och uttrycker. Halldén (2012) 

belyser begreppet barnperspektiv till skillnad från barns perspektiv och menar att 

begreppet innebär att vuxna utgår från sitt eget tolkande där de tror sig veta vad barnen 

vill och behöver och agerar utifrån det. Att endast utgå från barnperspektiv kan göra att 

barns perspektiv försummas eftersom barnens möjligheter till inflytande inte 

tillgodoses.  

 

För att undersöka hur barnen uppfattar sitt inflytande valde vi att samtala med barnen 

för att på så sätt närma oss barns perspektiv. Det centrala begreppet som vi använder i 

vår analys är barns perspektiv och Johansson (2012) och Einarsdottír (2014) menar att 

barns perspektiv innebär att synliggöra hur barnen ser och upplever sin omvärld. Barns 

perspektiv kan beskrivas utifrån barnens intentioner, handling samt det som upplevs 

meningsfullt för barnen. För att synliggöra barns perspektiv behöver barnens röster 

uppmärksammas och budskapet som de förmedlar tas på allvar. Barns perspektiv kan 

enbart förstås genom barnens egna upplevda erfarenheter vilket motiveras till att utgå 

från det Qvarsell (2003) och Einarsdottír (2014) menar. Författarna beskriver betydelsen 

av att vuxna lyfter fram barns perspektiv och att barns perspektiv främst kan synliggöras 

när vuxna utgår från barnens tidigare erfarenheter och skapar möjligheter till utrymme 

för barnen att uttrycka åsikter.  

 

 

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en motivering av den valda 

datainsamlingsmetod som följs av urval. En beskrivning av studiens genomförande, 
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databearbetning och etiska överväganden redovisas därefter. Slutligen presenteras 

validitet och reliabilitet. 

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Valet av empirin motiverades utifrån studiens syfte om att synliggöra barns perspektiv 

på inflytande i förskolan. Vi valde därför att ställa frågorna direkt till barnen för att 

undersöka deras uppfattning om inflytande vilket även Källström Cater (2015) påstår är 

avgörande för att synliggöra barnens tankar. Studiens empiri består av inspelade 

semistrukturerade par-intervjuer med förskolebarn samt anteckningar med papper och 

penna. Användningen av olika datainsamlingsmetoder möjliggjorde för ett bredare 

resultat. Detta är även något som Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) styrker då 

kombinationen mellan röster och kroppsspråk kan sammanfogas till ett mer tillförlitligt 

svar. I våra semistrukturerade intervjuer använde vi huvudfrågorna som en grund och 

anpassade följdfrågorna efter samtalens innehåll. Bryman (2016) menar att om frågorna 

anpassas kan samtalet upplevas mer avslappnat och barnen kan vara med och påverka 

situationen. Barnen kan då skapa sitt eget innehåll vilket ger möjlighet till inflytande. Vi 

ansåg att begreppet inflytande kunde bli svårtolkat för barnen och därför valde vi att 

använda ordet bestämma i intervjufrågorna eftersom det kan vara ett mer bekant ord för 

barnen. Att anpassa ordval är även något som Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) med fördel använder sig av i sin studie för att underlätta för barnen. Vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer var en välfungerande metod eftersom frågorna kunde 

omformuleras om barnen inte förstod dem. En semistrukturerad intervju kan vara en 

välfungerande metod om intervjuaren är väl förberedd och hela tiden har studiens syfte i 

åtanke för att inte tappa intervjuns ändamål (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer med barn kan innebära en del svårigheter som 

kan leda till att samtalet urartar och därmed tappar sitt syfte, eftersom metoden är 

flexibel och innehållet kan anpassas efter barnens tankar (Källström Cater, 2015). Trots 

metodens svårigheter valde vi att använda semistrukturerade intervjuer då vi var 

förberedda med huvudfrågorna om barnens samtal skulle urarta.  

 

Fördelen med ljudupptagning är att samtalen är inspelade och finns sparade, vilket 

möjliggjorde att vi kunde lyssna på inspelningarna upprepande gånger. En annan fördel 

med ljudupptagning är därtill att allt fokus kan riktas mot barnen då inga anteckningar 

behöver tas, eftersom detta kan upplevas som störande under samtalen (Kihlström, 

2007). Förmånen i vårt fall var att vi var två intervjuare och för att synliggöra det som 

inte spelades in, exempelvis barnens kroppsliga handlingar valdes trots allt 

stödanteckningar för att stärka den inspelade intervjun. Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

(20I5) menar att fördelen med att vara två personer som intervjuar är att en kan ställa 

frågor medan den andra tar anteckningar vilket resulterar i att samtalet flyter på utan 

avbrott.  

 

För att undvika tekniska problem garderade vi oss genom att ladda batterierna på våra 

mobiltelefoner samt tömde minneskorten. Vi hade även med en surfplatta utifall att 



 

7 

tekniken mot förmodan skulle fallera samt garantera oss med ett extra minneskort. 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (20I5) menar att det finns nackdelar med ljudinspelning 

och en nackdel är att just tekniken kan fallera. En annan nackdel Eriksson- Zetterquist 

och Ahrne (2015) beskriver är att barnen kan känna sig obekväma när deras röster 

spelas in och att barnen därför blir hämmade i situationen. Barnen i vår studie uttryckte 

inget obehag under intervjuerna då de samtyckte till inspelningen samt visade 

engagemang till att lyssna på det inspelade materialet.   

 

 

4.2 Urval 

Då studien riktade sig mot barns inflytande i förskolan kontaktades sju förskolor. 

Förskolorna är belägna i Norra Mellansverige och ligger i samma kommun och område 

samt är kommunala. Valet av förskolor motiverades framförallt av förskolornas arbete 

för barns inflytande men även av förskolornas tillgänglighet. En ytterligare anledning 

till att urvalet föll på dessa förskolor var att ingen av oss hade tidigare anknytning till 

dem. Franzén (2014) belyser fördelen med att vara okänd för förskolan, författaren 

menar att om ingen tidigare relation till barnen finns kan inga förutfattade meningar om  

barnen påverkar resultatet.  

 

Metoden som vi använde i studien var semistrukturerade par-intervjuer med 

förskolebarn. Barnen som deltog var fyra och fem år gamla. Urvalet av barnen var 

medvetet då vi ville rikta oss mot de äldre barnen i förskolan. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) belyser att äldre barn har mer livserfarenheter än yngre barn och 

förmodligen kan ge mer utvecklade svar. Att genomföra par-intervjuer var också ett 

medvetet val då fördelen med att intervjua barnen två och två är att barnen delar 

erfarenheter och reflektioner med varandra. En annan fördel med par-intervjuer är att 

barnen inte känner sig underlägsna eller utsatta i förhållande till vuxna (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012; Saar & Löfdahl, 2014). Något vi hade i åtanke med att  

genomföra par-intervjuer var att barnen kan ta för sig olika mycket vilket kan resultera i 

att ett barn hamnar i bakgrunden. Det är då intervjuarens uppgift att involvera det tysta 

barnet genom att rikta frågor när tillfällen ges för att vägleda barnet in i samtalet 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  

 

Rektorerna till de sju utvalda förskolorna kontaktades via mejl och missivbrev (Bilaga 

2) där de blev informerade om studiens syfte, upplägg samt en förfrågan om de var 

intresserade av att delta. Löfdahl (2014) belyser vikten av att alltid informera förskolans 

rektor för ett medgivande och få tillåtelse att besöka förskolan. Av dessa sju förskolor 

som kontaktades var två förskolor positiva till studien och tackade ja. De resterande fem 

förskolorna visade inget intresse av att delta. I denna studie benämner vi förskolorna 

som Förskola A och Förskola B. Rektorerna som gav sitt godkännande har i sin tur 

informerat personalen på respektive förskola. Därefter kontaktade vi förskolorna för ett 

första besök och vid besöket delades samtyckesblanketter (Bilaga 3) ut till 

vårdnadshavarna. Vi presenterade oss för barnen och personalen på förskolorna och 

detta gjordes med tanke på barnen för att de med fördel skulle känna igen oss vid 
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intervjutillfället. Källström Cater (2015) menar att ett första besök är en avgörande 

aspekt inför en intervju med förskolebarn för att barnen ska känna trygghet och våga 

delta i samtalet. 

 

På förskola A delades 22 blanketter ut varav 13 blev besvarade. Av de 13 besvarade 

ville 3 ej medverka medan 10 var positiva till studien och gav sitt samtycke. Dock var 4 

av dessa barn inte närvarande under intervjudagen. 13 blanketter delades ut på förskola 

B och där gav 10 sitt samtycke till att delta. Totalt delades 35 samtyckesblanketter ut till 

de två förskolorna för ett godkännande från vårdnadshavarna. Av de 35 tillfrågade var 

det 16 barn som deltog i studien.  

 

 

4.2.1 Presentation av undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen som deltog i studien presenteras med fingerade namn i tabellen 

nedan. Namnen har ingen som helst anknytning till barnens etnicitet eller kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Genomförande 

I förväg hade dag och tid avtalats för när intervjuerna skulle ske. Önskemålen vi hade 

var att intervjuerna inte skulle ske för tidigt på morgonen eller för sent på 

eftermiddagen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att tidpunkten för 

intervjuer med barn kan vara avgörande för hur samtalet artar sig. Författarna hävdar att 

barnen antingen kan vara trötta, hungriga eller snart ska bli hämtade och därför är 

planeringen av tidpunkten betydelsefull. Förutom vårt önskemål angående tidpunkten 

valde vi att anpassa oss efter förskollärarnas planerade aktiviteter samt efter barnens 

Namn Ålder 

Admira 4 

Akasha 5 

Alexis 5 

Alivia 4 

Althea 4 

Amine 4 

Andy 4 

Antonella 5 

Bailey 4 

Bennie 4 

Bente 5 

Bevin 5 

Billie 4 

Blanka 5 

Brilliant 5 

Brook 5 
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behov då vi inte har någon inblick i verksamheten och inte hade någon kunskap om när 

intervjuerna skulle lämpa sig bäst.  

 

Innan intervjuerna på respektive förskola startade presenterade vi oss ännu en gång 

under en samling för samtliga barn på förskolans avdelning. Vi berättade för barnen att 

intervjuerna skulle ske parvis och frågade om de var intresserade av att delta. Utifrån 

godkännandet av barnen samt samtyckesblanketterna valdes barnen slumpmässigt ut två 

och två av förskolläraren. Detta eftersom vi inte hade någon tidigare relation till barnen 

samt någon kännedom för interaktionen mellan dem. Vi blev tilldelade ett rum där vi 

kunde sitta ostört. För att skapa en god och avslappnad stämning inledde vi samtalen 

med att ställa några uppvärmningsfrågor (Bilaga 4) till barnen. Därefter tillfrågades 

barnen om de fortfarande ville delta samt om ljudupptagning kunde tillämpas vilket 

samtliga barn gav sitt medgivande till. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudupptagning via mobiltelefonen samt anteckningar som fördes med papper och penna 

för att uppmärksamma barnens kroppsspråk. Intervjuerna utfördes genom att ställa 

semistrukturerade frågorna (Bilaga 4) till barnen samt följa upp med följdfrågor som 

kunde bidra till ett fördjupat svar. Efter varje intervju tillfrågades barnen om de ville 

lyssna på de inspelade materialet, vilket samtliga barn ville. På förskola A deltog sex 

barn, det vill säga tre par-intervjuer genomfördes. På förskola B genomfördes fem par-

intervjuer och tio barn deltog.  

 

Ett dilemma som uppstod under intervjuerna var barnens verbala språkutveckling. 2 av 

de 16 barn vi intervjuade var något otydliga i sitt uttal. Genom att hantera detta problem 

upprepades frågorna för att återigen höra vad barnen svarade och därefter bekräftade vi 

barnens svar. Om flera av svaren från de deltagande barnen hade varit otydliga hade 

detta blivit ett problem eftersom studien bygger på barnens svar. Vi upplevde däremot 

inte att detta var något problem för vår studie eftersom vi ändå kunde använda oss av 

samtliga svar då svaren besvarade studiens syfte och frågeställning.  

 

 

4.4 Databearbetning  

Direkt efter de genomförda intervjuerna bearbetade vi det insamlade materialet från 

ljudinspelningar och anteckningar till transkription. Detta gjordes för att återge barnens 

röster och kroppsspråk medan samtalen fortfarande var aktuella. Även Dalen (2015) 

belyser fördelen med att bearbeta empirin omgående för att återge en korrekt tolkning 

av det insamlade materialet. Intervjuerna granskades noga genom att lyssna på dem ett 

flertal gånger. Vi lyssnade separat och transkriberade inspelningarna och för att inte gå 

miste om viktiga detaljer lyssnade vi samt läste igenom varandras färdigställda 

transkriptioner. I transkriptionerna fingerade vi barnens namn för att barnens identitet 

inte ska kunna röjas.  

 

För att underlätta kategoriseringsprocessen valde vi att läsa en transkription i taget då vi 

på så sätt kunde organisera texten och urskilja teman med hjälp av olika färger. Dessa 

teman utgick från studiens teoretiska perspektiv då vi analyserade materialet utifrån 

barns perspektiv avseende hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan. Vi återkopplade 
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varje tema med respektive färg till studiens frågeställning. Därefter komponerades varje 

enskild färg till ett varsitt dokument för att på ett tydligt sätt sammanställa kategorierna 

till resultatet. Resultatet redovisas i fyra kategorier. 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Inom forskningen idag finns höga krav att förhålla sig till när det gäller etiska principer. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) klassificeras inte ett examensarbete som forskning. Vi är 

medvetna om detta men har ändå strävat mot att förhålla oss till forskningens etiska 

principer. Att intervjua förskolebarn kräver i första hand ett godkännande av förskolans 

rektor för att få tillträde till förskolan. Därefter krävs vårdnadshavarnas medgivande där 

de godkänner sitt barns deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Till att delta i vår 

studie har rektorerna gett sitt godkännande utifrån ett missivbrev och vårdnadshavarna 

har utifrån en samtyckesblankett skriftligt gett sitt godkännande för sitt barn att delta i 

studien. I blanketten informerades vårdnadshavarna om att deltagandet är frivilligt och 

samtycket går att avbryta när som helst. Materialet som samlades in behandlades 

konfidentiellt och kommer endast att nyttjas i denna studie. Inspelningarna förvaras 

krypterat på en lösenordskyddad dator. Behandlingen av det insamlade materialet har 

anonymiserats, det vill säga kommun, förskola samt vårdnadshavare och barnens namn 

går inte att identifiera (Vetenskapsrådet, 2017; Eidevald, 2015; Bryman, 2016). I 

redovisningen av resultatet användes därför fingerade namn för att inte röja barnens 

identitet. När arbetet är färdigställt och godkänt raderas det insamlade materialet.  

 

Vi informerade barnen om vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer att 

sekretess och tystnadsplikt råder. Barnen blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta eller avstå från att svara på frågor. För att 

barn under 15 år ska få medverka i undersökningar krävs alltid ett samtycke från 

vårdnadshavarna. Barnens eget samtycke är dock avgörande för om undersökningen kan 

genomföras eller inte (Vetenskapsrådet, 2017). Efter vårdnadshavarnas skriftliga 

samtycke informerades därför barnen muntligt och även de fick ge sitt samtycke till att 

delta. Vetenskapsrådet (2017) menar att barn som väljer att avstå från att delta inte på 

något sätt ska påverkas eller utsättas för påtryckning. Löfdahl (2014) belyser vikten av 

att ett samtycke från barn inte endast behöver vara verbalt utan forskaren behöver även 

se till barnens kroppsliga handlingar. Detta var något vi hade i åtanke under hela 

intervjuprocessen och hann notera eftersom vi var två intervjuare.   

 

 

4.6 Validitet & reliabilitet 

Källström Cater (2015) belyser att det är avgörande att inkludera barnen för att 

uppmärksamma barnens tankevärld och synliggöra deras erfarenheter för att på så sätt 

närma sig barns perspektiv. Vår studie riktade sig mot barns perspektiv och därför 

utförde vi barnintervjuer. Skälet till detta var att synliggöra barnens upplevelser som i 

sin tur kunde öka tillförlitligheten för studiens ändamål. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns och Wängnerud (2017) belyser att studiens trovärdighet är avgörande i 
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undersökningar som hanterar data. För att studien ska uppnå trovärdighet kräver 

undersökningen hög validitet och reliabilitet. Brinkkjaer och Høyen (2013) menar att 

om studien ska uppnå hög validitet behöver studien utgå från undersökningens syfte. 

Vår undersökning kan kopplas till hög validitet eftersom intervjufrågorna baserades 

utifrån vårt syfte som berörde barns inflytande i förskolan. Vi är medvetna om att vår 

studie inte har behandlat allt vad inflytande innebär då vårt fokus i intervjuerna riktat sig 

mot begreppet bestämma. Vi valde att använda oss av ordet bestämma i intervjufrågorna 

då vi ansåg att ordet bestämma var något barnen kunde relatera till.  

 

Enligt Brinkkjaer och Høyen (2013) kan validitet beskrivas som två skilda aspekter. 

Den ena aspekten är intern validitet och den andra är extern validitet. Intern validitet 

innebär att studien blir påverkad av yttre faktorer som exempelvis inskolning, vilket 

resulterar i att undersökningen får lägre intern validitet. Extern validitet medför hur 

omfattande slutsatser som kan dras av en undersökning. Begreppet extern validitet kan 

även relateras till begreppet generaliserbarhet som innebär hur sannolikt det är att 

slutsatsen blir desamma i alla studier. Vårt tillvägagångssätt bidrog till god intern 

validitet eftersom inga omständigheter som exempelvis inskolning begränsade vår 

undersökning. Vi var även medvetna om att valet av förskoleområde kunde påverka den 

externa validiteten eftersom ett mångkulturellt område inte kunde generaliseras med ett 

icke mångkulturellt område. Däremot kan variationen generaliseras inom samma 

område och därmed öka den externa validiteten.  

 

Om en studie ska ha en hög reliabilitet menar Brinkkjaer och Høyen (2013) att 

undersökningen ska kunna upprepas och nå samma resultat. Vår undersökning kan med 

fördel upprepas genom vårt redovisade tillvägagångssätt samt genom våra 

semistrukturerade intervjufrågor som återges i en bilaga. Däremot är vi medvetna om att 

en variation av barnens svar är möjlig trots samma tillvägagångssätt men med andra 

intervjuare och andra följdfrågor. Vi valde metoder i form av intervju med 

ljudupptagning samt anteckningar med papper och penna för att de kompletterade 

varandra. Med hjälp av ljudupptagningen minskade vi risken till slumpmässiga fel 

eftersom vi kunde lyssna och bearbeta inspelningen upprepande gånger. Anteckningarna 

bidrog till att synliggöra barnens kroppsliga handlingar som ljudupptagningen inte 

kunde uppfatta. Dessa två metoder kompletterade varandra på så sätt att 

transkriberingen visade barnens exakta ordaval och resonemang.  

 

Källström Cater (2015) redovisar att barn är tillmötesgående och mer än gärna svarar på 

vuxnas frågor. Detta framgick även i våra intervjuer genom barnens utvecklade svar då 

vi upplevde att barnen vågade ta för sig och uttrycka det de tänkte. Ännu ett argument 

som ökade studiens reliabelt är att intervjufrågorna som ställdes till barnen inte krävde 

svar som indikerade rätt eller fel. Detta menar vi kunde bidra till att barnen vågade ge 

tillförlitliga svar. Bryman (2016) menar att ju fler intervjuer som utförs desto mer ökar 

metodens tillförlitlighet. Samtidigt påstår författaren att om undersökningens frågor 

svarar på studiens syfte behöver resultatet nödvändigtvis inte bli bättre med fler 

deltagare. Vi var medvetna om att fler deltagare och fler förskolor kunde öka resultatets 

svarsvariation trots detta ansåg vi att undersökningens resultat besvarade studiens syfte. 
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Under processens gång hade vi ständigt barnen i fokus samtidigt som vi tog vårt syfte 

och teoretiska perspektiv i beaktande vilket bidrog till att vi uppnådde god validitet och 

reliabilitet.  

 

 

5. Resultat & Analys 

Syftet med vår studie är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns 

inflytande i förskolan. Vi har därför utfört åtta par-intervjuer med barn för att undersöka 

barnens uppfattningar om inflytande. Barnens citat från intervjuerna kommer att 

presenteras med fingerade namn som också nämns i tabellen som framgår i metoddelen 

under rubriken urval. Intervjuarna benämns som I1 och I2.  

 

Studiens resultat presenteras tematiskt utifrån studiens syfte, frågeställning samt 

teoretiska utgångpunkt. Resultatet redovisas utifrån följande fyra kategorier: Vuxnas 

auktoritet begränsar barn, Situationer där vuxna avstår från kontroll, Inflytande är inte 

alltid viktigt och Barn förhandlar med andra barn om vad inflytande innebär.  

 

 

5.1 Vuxnas auktoritet begränsar barn 

Denna kategori innebär att för barnen så begränsar vuxnas makt barnens inflytande i 

förskolan. Barnens inflytande kan begränsas antingen genom vuxnas närvaro eller i 

situationer där regler tillämpas. Kategorin är uppdelad i två underkategorier där den 

första har innebörden av att vuxnas närvaro påverkar barnens inflytande. Den andra 

underkategorin innebär att vuxnas regler i förskolan begränsar barnen att ta egna 

initiativ. Skillnaden mellan de två underkategorierna är att barnens inflytande påverkas 

av vuxnas närvaro och av vuxnas regler.   

 

 

5.1.1 Barnen får inte inflytande när vuxna är med och påverkar 

Denna kategori innebär att barnen uppfattar att vuxna bestämmer. Utifrån barns 

perspektiv upplever barnen vuxnas fysiska närvaro som en begränsning för deras 

inflytande eftersom de anser att vuxna styr barnen. 11 av 16 barn kunde placeras i denna 

kategori eftersom de har en liknande uppfattning om vem som bestämmer i förskolan. 

Barnen uppfattar att det är chefen och fröken som har auktoritet och bestämmer.  

 

Varför tror ni att det är viktigt att ni får bestämma saker? (I2) 

(tyst) 

Är det viktigt att ni får bestämma? (I2) 

(tyst) 

Tycker ni det bara är förskollärarna som ska bestämma saker? (I2) 

Ja. (Bailey, 4år) 

Ni ska inte få bestämma något? (I2) 

Nää, fröknarna säger nej vi ska inte bestämma, de säger fröknarna. 

(Bailey, 4år)  
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Det är ju ganska viktigt att barnen också får bestämma. (I2)  

Jaa, ibland. (Bailey, 4år) 

 

Ovanstående utdrag visar konkret hur ett av barnen upplever sitt inflytande i förhållande 

till den vuxne. Barnets inflytande blir begränsat eftersom barnet får höra att de inte ska 

bestämma. Majoriteten av barnen menar att vuxnas auktoritet hindrar barnen att ta egna 

initiativ till beslut i vuxnas närvaro.  

 

 

5.1.2 Barnen får inte inflytande när de följer vuxnas föreskrivna regler 

Till skillnad från föregående kategori där barnen uppfattar vuxnas närvaro som en 

begränsning i sitt utövande av inflytande innebär denna att vuxnas föreskrivna regler 

hindrar barnens möjlighet till inflytande. Utifrån barns perspektiv är barnens 

uppfattning att möjligheten till inflytande obefintlig i tillfällen där vuxnas regler 

tillämpas. 13 av 16 barn kunde vi placera i denna kategori eftersom deras uppfattning 

om inflytande påverkas av vuxnas bestämda regler. Följande utdrag handlar om en 

situation där ett barn uttrycker sin åsikt om vuxnas ställningstagande gentemot regler 

som påverkar barns inflytande.  

 

Eh, att man inte får läsa bok när det är mellis. (Blanka, 5år)  

Vem bestämmer det då? (I1) 

Fröknarna. (Blanka, 5år)  

 

Utdraget ovan beskriver att barnets initiativ till inflytande begränsas genom vuxnas 

förhållningssätt i förhållande till bestämda regler. Även nästkommande citat illustrerar 

hur vuxnas regler påverkar barnens inflytande.   

 

Vem bestämmer vad ni ska läsa för bok? (I2)  

Fröken. (Alexis, 5år)  

Okej, ni får inte vara med och bestämma vilken bok? (I2)  

Nä det är fröknarna som hämtar böckerna. (Alexis, 5år)  

 

Citatet ovan beskriver hur en regel begränsar barnets inflytande. Barnet beskriver en 

situation på förskolan där böckerna endast är tillgängliga för vuxna eftersom böckerna 

är placerade på en hylla högt upp. Citatet som följer beskriver hur barnet uppfattar 

innebörden av vuxnas regler.  

 

Efter maten då är det läsvila, då måste man läsa bok. (Billie, 4år)   

 

Även detta citat beskriver att vuxnas regler inte utgår från barns perspektiv. Enligt 

barnet är läsvilan en regel som barnen måste följa vilket påverkar deras chans att själva 

bestämma.  
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5.2 Situationer där vuxna avstår från kontroll 

Denna kategori innebär att för barnen ökar deras inflytande när vuxna drar sig tillbaka. 

Barnens uppfattning är att de själva får bestämma och ta beslut i situationer när vuxna 

inte är närvarande. Kategorin är uppdelad i två underkategorier där den ena innebär att 

barnen i vuxnas frånvaro får möjlighet att ta egna beslut. Den andra underkategorin 

innebär att barnen utövar sitt inflytande i leken. Underkategorierna skiljer sig åt genom 

hur barnen beskriver att deras inflytande främjas i olika situationer, det vill säga barnens 

uppfattning är att deras inflytande ökar i sammanhang när vuxna inte är närvarande men 

även i leken som sker på barnens egna initiativ.   

 

 

5.2.1 Vuxnas frånvaro ökar barns inflytande 

Denna kategori innebär att barnens inflytande ökar när vuxna inte är närvarande. Utifrån 

barns perspektiv är barnens uppfattning att vuxnas frånvaro möjliggör deras inflytande. 

Enligt barnen tar de egna beslut och bestämmer i situationer när de är själva. 2 av 16 

barn kunde vi placera i denna kategori eftersom deras synsätt på vuxnas frånvaro gör att 

barnens inflytande ökar. Följande citat beskriver hur vuxnas frånvaro ökar barnets 

inflytande.  

 

När fröknarna inte är här, då bestämmer vi. (Admira, 4år) 

 

Ovanstående citat beskriver att barnen bestämmer när vuxna inte är närvarande. Om 

vuxna istället hade varit närvarande hade barnens chans till inflytande begränsats. Även 

nästkommande citat beskriver ett barns synsätt om att vuxnas frånvaro ökar barnens 

möjlighet att ta beslut.   

 

Men vi bestämmer, men vi bestämmer när vi är själva. (Bente, 5år)  

 

Det föregående citatet beskriver att barnet är medveten om att de själva bestämmer när 

vuxna inte är närvarande.  

 

 

5.2.2 Barnen får inflytande när de själva styr leken 

Till skillnad från föregående kategori som innebär att vuxnas frånvaro skapar 

möjligheter för barnens inflytande innebär denna kategori att det är i leken barnen får 

utöva sitt inflytande. Som tidigare nämnts uppfattar barnen att vuxna bestämmer i 

förskolan. Dock framgår det av barnens tankesätt att de har större chans att utöva sitt 

inflytande i lek som sker på barnens egna initiativ. Enligt barnen är det vuxna som 

bestämmer när leken är tillåten men att barnen sedan bestämmer i leken. 10 av 16 barn 

kunde placeras i denna kategori eftersom dessa barn uppfattade att det är i leken de får 

möjlighet att bestämma. I kommande citat beskrivs lekens betydelse för barnets 

inflytande.  
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När får ni vara med och bestämma? (I1)  

Bara när det är lekdags. (Alexis, 5år) 

 

Citatet ovan beskriver ett barns föreställning om sitt inflytande i förskolan. Barnet 

konstaterar att det enbart är i leken som de får chans att utöva inflytande. Utdraget som 

följer beskriver hur ett barns lek kan framstå när barnet själv får bestämma. 

 

Jag brukar leka såhär när jag går ut. Jag brukar göra en gubbe av ett löv, 

flyga med gubben. (Billie, 4år)  

Okej, det bestämmer du? (I2)  

Ja, det tycker jag är kul. (Billie, 4år)  

 

Ovanstående utdrag beskriver hur barnet uppfattar sitt inflytande genom att själv få 

bestämma hur leken ska gå till. Enligt barnet blir leken till något lustfyllt när de själv får 

styra och bestämma leken på egen hand. I nästföljande citat beskrivs barns tankesätt om 

när de själva anser att deras inflytande främjas.   

 

Vi bestämmer.... Jag vet inte. Och jag, vi får leka vad vi vill. (Althea, 4år) 

Leka, vi får leka. Jag vet att man får leka gömmakull. (Brilliant, 5år) 

 

Ovanstående citat beskriver barnens resonemang om att deras inflytande utövas i leken. 

Båda barnen ger uttryck att i leken får barnen bestämma och ta egna beslut.  

 

 

5.3 Inflytande är inte alltid viktigt 

Denna kategori innebär att barnen uppfattar varför inflytande ska utövas i förskolan. 

Utifrån barns perspektiv är deras tolkningar att inflytande inte alltid är något som är 

viktigt. Barnens synsätt beskriver att deras inflytande har olika innebörder vilket de 

beskrev antingen som något värdefullt eller något som barnen var likgiltiga för. 

Samtliga barn kunde placeras i denna kategori varav 4 av barnen hade skilda argument 

om barns inflytande i förskolan. Resterande 12 barn hade uppfattningen att deras 

inflytande inte har någon särskild innebörd. Följande citat beskriver ett barns 

association till inflytande.  

 

För vi inte vill. (Brook, 5år)  

 

Barnets uppfattning om inflytande är att barn inte vill bestämma i förskolan. I citatet 

under beskrivs en annan association till ett barns tolkning av inflytande.  

 

För att... Det är viktigt att vi får leka och bestämma. (Althea, 4år) 

 

I ovanstående citat beskriver barnet till skillnad från föregegående barn som inte ville 

bestämma, att deras inflytande är viktigt för att de ska få möjlighet att bestämma. 
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Följande utdrag beskriver en tredje association där barnen inte vet varför de ska få 

bestämma.  

 

Jag vet inte. (Amine, 4år) 

Inte jag heller. (Alivia, 4år) 

 

Ovanstående utdrag beskriver att barns uppfattning om inflytande även kan innebära att 

de inte vet varför de ska ha inflytande.  

 

 

5.4 Barn förhandlar med andra barn om vad inflytande innebär  

Till skillnad från föregående kategori som innebär varför det är viktigt att barnen får 

inflytande innebär denna kategori vem som ska ha inflytande om vad. Barn tillsammans 

med andra barn förhandlar och resonerar kring sitt inflytande i förskolan. 1 av 16 barn 

kunde placeras i denna kategori där barnets medvetenhet och uppfattning om vem som 

bestämmer vad beskrivs i nedanstående utdrag. 

   

Man får bestämma, jag får bestämma tillexempel.... jag får inte bestämma 

om Blanka gör fel. Det får inte jag. (Billie, 4år)  

Vem ska bestämma det då? (I1) 

Fröknarna. (Blanka, 5år) 

Nej det är du Blanka som bestämmer det, om jag vill leka med henne. Då 

är det Blanka som bestämmer om hon vill leka med mig. (Billie, 4år)  

 

Ovanstående utdrag beskriver barnens skilda tolkningar om vem som har inflytande om 

vad. Barnens olika uppfattningar beskriver olika synsätt angående vem som bestämmer 

vilket tyder på att barns perspektiv kan skildras på olika sätt. 

 

 

5.5 Sammanfattning av kategorier 

 

Kategori  Förklaring av kategori 

Vuxnas auktoritet begränsar barn  Vuxnas makt begränsar barnens inflytande i förskolan 

Barnen får inte inflytande när 

vuxna är med och påverkar  

Barnen upplever vuxnas fysiska närvaro som en 

begränsning för deras inflytande 

Barnen får inte inflytande när de 

följer vuxnas föreskrivna regler  

Vuxnas föreskrivna regler hindrar barnens möjlighet till 

inflytande 

Situationer där vuxna avstår från 

kontroll 

Barnen uppfattar att de själva får bestämma och ta 

beslut i situationer när vuxna drar sig tillbaka 

Vuxnas frånvaro ökar barns 

inflytande  

Barnen uppfattar att vuxnas frånvaro möjliggör deras 

inflytande  

Barnen får inflytande när de själva 

styr leken  

Barnen uppfattar att de får utöva inflytande i lek som 

sker på deras egna initiativ 
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Inflytande är inte alltid viktigt  Barnen uppfattar inflytande som något värdefullt eller 

något som de var likgiltiga för  

Barn förhandlar med andra barn 

om vad inflytande innebär  

Barnen resonerar tillsammans om vem som ska ha 

inflytande om vad 
 

 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en metoddiskussion om studiens metodologiska val. Därefter 

följer resultatdiskussionen om studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

förskolans styrdokument. Avslutningsvis kommer en slutsats av studiens resultat och 

förslag till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod baserades på vårt syfte och frågeställning och metoden som användes i 

studien var semistrukturerade par- intervjuer med förskolebarn. Om vi däremot hade 

utfört enskilda intervjuer med barn hade situationen sannolikt sett annorlunda ut 

eftersom barnen inte kan påverka varandra på ett sätt som drabbar studiens syfte. Vi 

upplevde dock att semistrukturerade par-intervjuer var en välfungerande metod 

eftersom barnen delade varandras erfarenheter och reflektioner vilket bidrog till att 

barnen hade utvecklade svar. Ett dilemma med att utföra par-intervjuer ligger i 

transkriberingen eftersom fler deltagare kan innebära att fler röster hörs samtidigt. 

Konsekvenserna blir att barnens röster blir otydliga och svåra att urskilja och detta leder 

till att transkriptionen blir opålitlig och studiens validitet och reliabilitet blir lägre vilket 

inte hade skett vid enskilda intervjuer (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Vi upplevde dock 

inte något problem trots par-intervjuer eftersom endast ett fåtal ord var otydliga och inte 

gick att urskilja men helheten av samtalen utgjorde ändå ett komplett resultat. Vi gjorde 

ett medvetet val genom att använda könsneutrala namn och inte redovisa hur många 

flickor och pojkar som deltog i studien eftersom studiens syfte inte var att jämföra 

flickor och pojkars inflytande utan istället undersöka barns inflytande i förskolan 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

Om vår distribution av samtyckesblanketter hade sett annorlunda ut hade 

svarsfrekvensen från vårdnadshavarna möjligtvis ökat. Istället för att dela ut 

samtyckesblanketterna på barnens hyllor hade vi med fördel kunnat befunnit oss på 

förskolorna när vårdnadshavarna lämnat eller hämtat barnen för att muntligt informera 

om studien. Dock ansåg vi att detta sätt skulle innebära för stor tidsåtgång i förhållande 

till studiens utsträckning. Vi är medvetna om bortfallet av förskolor i vår studie och 

hade i åtanke att vi möjligtvis skulle få kontakta fler förskolor om barnens intervjusvar 

inte skulle besvara studiens syfte och frågeställning. Efter besöken på de två förskolorna 

ansåg vi att barnens utvecklande svar gav oss tillräckligt med material för studiens 

ändamål och därför upplevde vi att bortfallet inte utgjorde något hinder (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är givetvis svårt att dra några längre generella slutsatser 
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om hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan eftersom vår studie begränsas i 

omfattningen av barn och förskolor. Dock var inte vårt syfte med studien att synliggöra 

generella samband av alla barns uppfattningar av inflytande utan enbart undersöka ett 

urval av hur barn tolkar detta.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns inflytande i 

förskolan. I vårt resultat framgår det att barnen upplever begränsningar i sitt utövande 

av inflytande och utifrån Emilsson och Folkessons (2006) studie beskriver de att stark 

klassificering och inramning innebär att barnen begränsas i sina val på grund av regler. 

Vi påstår att barnen i vår studie upplever att stark klassificering och inramning tillämpas 

av de vuxna. I vår kategori om att barnen begränsas av vuxnas regler framgår det att 

barnens inflytande inte tillgodoses eftersom vuxnas regler inte alltid anpassas efter 

barnen och deras perspektiv. Ett av barnen uttrycker ”efter maten då är det läsvila, då 

måste man läsa bok” (Billie, 4år) och detta tyder på att barnet inte ges möjlighet att själv 

bestämma vad den skulle vilja göra. Vi tolkar vårt resultat utifrån kategorin om vuxnas 

regler som att de vuxna förhåller sig till stark klassificering och inramning, vilket kan 

tyda på att vuxna endast utgår från barnperspektiv. Om vuxna enbart intar ett 

barnperspektiv kan det betyda att barnens röster inte blir uppmärksammade eftersom det 

endast är vuxnas tolkningar och åsikter om inflytande som synliggörs. Samtidigt menar 

Emilsson och Folkesson (2006) att barnens möjlighet till inflytande ökar vid svagare 

klassificering och inramning eftersom vuxna inte har lika tydliga regler som vid stark 

klassificering och inramning. I vårt resultat framgår det att barnen får möjlighet att 

utöva sitt inflytande i leken som sker på deras egna initiativ. Vi tolkar detta som att 

svagare klassificering och inramning råder när barnen styr leken på egen hand, vilket 

kan tyda på att vuxna vid svagare klassificering och inramning närmar sig barns 

perspektiv.    

 

I likhet med vårt resultat där barnen får inflytande när de själva styr leken menar även 

Almqvist och Almqvist (2015) att barnens inflytande sker i leken och att barnen 

utvecklar självständighet genom att fatta egna beslut. Det innebär att leken har en 

framträdande betydelse för barnens inflytande eftersom de själva får bestämma vad som 

ska ske. Vår tolkning utifrån barnens uppfattningar i vår studie samt i relation till 

tidigare forskning blir att leken är något eftersträvansvärt för barnen och som möjliggör 

för deras inflytande. Vi påstår dock att leken nödvändigtvis inte behöver innebära att 

alla barn får chans till inflytande bara för att majoriteten av barnen i vår studie uttrycker 

att leken möjliggör för deras inflytande. Vi menar nämligen att barnens maktutövande 

gentemot varandra kan vara en avgörande aspekt i leken. Barnens maktutövande kan 

innebära att vissa barn bestämmer mer än andra barn vilket kan betyda att barnen som 

besitter makten placerar sig själv i en överordnad position jämfört med de barn som 

aldrig får möjlighet till inflytande.  

 

I resultatet i vår studie där barnen får möjlighet att utöva inflytande i leken blir vår 

tolkning att leken sker utifrån barns perspektiv eftersom det är barnen som bestämmer 
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hur leken ska gå till. Att barns perspektiv synliggörs i leken är även något som 

Johansson (2012) beskriver i sin studie. Författaren menar att barnens egna intentioner 

och handlingar framkommer när barnen själva får styra leken som gör att meningsfulla 

sammanhang bildas. Även vår studie beskriver att när leken sker på barnens egna 

initiativ och barnen inte begränsas av någon vuxen ökar barnens inflytande och leken 

kan bli meningsfull. Även Baes (2009) studie beskriver att barns perspektiv framhävs i 

leken eftersom barnen tar egna initiativ och utformar leken på sitt eget sätt.  

 

 

6.2.1 Implikationer för pedagogiskt arbete 

Utifrån vårt resultat i kategorin som beskriver att vuxnas frånvaro ökar barns inflytande 

framgår det att barnen i vår studie upplever att de får möjlighet att bestämma när vuxna 

inte är där. Ett av barnen i vår studie uttrycker ”när fröknarna inte är här, då bestämmer 

vi” (Admira, 4år). Arnér (2009) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar 

att barnsynen idag har förändrats från hur den såg ut under tidigt 1900-tal men vi påstår 

att barnen i vår studie uttrycker att en underlägsenhet gentemot vuxna fortfarande råder. 

Det kan bero på att barnen i dagens samhälle fortfarande har en underordnad position i 

förhållande till vuxna vilket även barnen beskriver i kategorin om att vuxnas närvaro 

påverkar barnen. Barnen i vår studie uttrycker nämligen att när man är vuxen får man 

bestämma. Hreinsdottír och Davidsdottír (2012) hävdar att barnens möjligheter till att 

fatta egna beslut hindras av vuxnas närvaro och makt eftersom barnen placeras i 

sammanhang där de inte får vara med och påverka. Dessa begräsningar är framförallt 

vuxnas närvaro och hur de använder sin auktoritet i olika sammanhang. Vi påstår att 

vuxnas närvaro och förhållningssätt påverkar barns inflytande vilket även är något som 

framgår i vårt resultat där barnen upplever begränsningar i sitt utövande av inflytande i 

vuxnas närvaro. Ett av barnen i vår studie uttrycker ”fröknarna säger nej vi ska inte 

bestämma, de säger fröknarna” (Bailey, 4år) vilket vi påstår kan innebära hur vuxnas 

agerande gentemot barn kan ha en avgörande roll för hur barnen upplever sitt 

inflytande.  

 

Utifrån Engdahls (2014) resonemang om barns inflytande ska barnen ges möjlighet att 

påverka och ta beslut. Författaren hävdar dock att barnens möjlighet att utöva inflytande 

sker utifrån vuxnas villkor eftersom vuxna sätter regler och besitter makten. Till 

skillnad från författarens tidigare resonemang om att barnens inflytande sker utifrån 

vuxnas villkor för författaren ett fortsatt resonemang om att vuxnas regler gynnar 

barnen. Regler anses vara något som barnen behöver anpassa sig till i ett demokratiskt 

samhälle (Engdahl, 2014). Demokrati och inflytande påstår Sounoglou och 

Michalopoulou (2017) är begrepp som kan associeras med varandra. Dessutom menar 

författarna att barn redan i tidig ålder ska få kunskap om demokratiska värderingar och 

rättigheter. För att barnen ska få en förståelse för demokrati och vad regler innebär och 

hur de kan användas krävs det att vuxna reflekterar tillsammans med barnen och 

samtalar om reglernas betydelse. Vi påstår att barnen då kan få en positiv uppfattning av 

reglernas innebörd och inte något som utgör hinder för barnen. Barnen i vår studie 

uttrycker att vuxnas närvaro utgör hinder för barnens möjlighet till att ta egna initiativ. 

Detta kan tolkas som att barn anpassar sig för att göra vuxna nöjda trots att barnen har 
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andra ambitioner. Almqvist och Almqvist (2015) menar att barnen har en medvetenhet 

om vilka förväntningar vuxna har på dem. Författarna hävdar att barnen agerar utifrån 

vuxnas krav för att leva upp till deras förväntningar och detta utgör då konsekvenser för 

barnen. Vi påstår att om barnen hela tiden söker vuxnas bekräftelse och aldrig tar egna 

beslut kan konsekvensen bli att barnens inflytande glöms bort och barns perspektiv inte 

tillgodoses.  

 

För att vuxna ska närma sig barns perspektiv menar Arnér (2006) att vuxna ska 

reflektera kring sitt förhållningssätt för att på så sätt bilda sig en uppfattning om barns 

tankesätt. När vuxna närmar sig barns perspektiv kan de med fördel också 

uppmärksamma när barnen tar initiativ till inflytande och detta hävdar även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003). Författarna menar nämligen att barnens inflytande 

utövas både verbalt och i handling. Vi menar därför att vuxnas närvaro är avgörande för 

barnens inflytande för att ha möjlighet att se och höra vad barnen uttrycker. Dock kan 

detta bli problematiskt eftersom barnen i vårt resultat upplever vuxnas närvaro som en 

begränsning. Om vuxna ska kunna närma sig barns perspektiv behöver de vara 

närvarande i barnens vardag samtidigt som barnen i vår studie hävdar att vuxnas 

närvaro hämmar deras möjlighet till inflytande.  

 

Skolverket (2018) lyfter att förskolan ska vila på en demokratisk grund vilket kan ha 

betydelse för hur barnen utvecklar kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till sig själva och andra individer. Utifrån vårt resultat i kategorin där barn 

förhandlar om vem som ska ha inflytande om vad uttrycker ett av barnen ”nej det är du 

Blanka som bestämmer det, om jag vill leka med henne. Då är det Blanka som 

bestämmer om hon vill leka med mig” (Billie, 4år). Vi påstår utifrån detta citat att 

barnet har förståelse för vem som bestämmer vad, vilket barnet också försöker förmedla 

till det andra barnet. Vi påstår även att barnet i vår studie har kunskap om vilka 

rättigheter och skyldigheter som barnet besitter eftersom barnet informerar och rättar de 

andra barnet genom att påpeka att barnet själv bestämmer och inte fröken. Barnen 

kommunicerar med varandra om vilka rättigheter barnen har och vilka beslut som de 

själva får styra över.  

 

Skolverket (2018) menar att förskolans utbildning ska ligga till grund för barnens 

förståelse för demokrati. De hävdar även att barnens reella inflytande ska främjas och 

att de är delaktiga över sin utbildning. Vi anser att Skolverkets riktlinjer inte stämmer 

överens med det som framgår i vårt resultat eftersom det finns en tydlig tendens i 

kategorin om att inflytande inte alltid är viktigt där barnen uttrycker att de inte vet 

varför de ska utöva inflytande i förskolan. Ett av barnen i vår studie uttrycker ”jag vet 

inte” (Amine, 4år) samtidigt som ett annat barn uttrycker ”inte jag heller” (Alivia, 4år) 

när de beskriver deras uppfattning om inflytande i förskolan. Vi påstår utifrån kategorin 

om att inflytande inte alltid är viktigt och att barnens synsätt på inflytande har en 

motsatt betydelse av Skolverkets föreskrivna mål. Vi anser därför att detta kan upplevas 

problematiskt att barnen själva inte är medvetna om varför de ska bestämma i förskolan 

eftersom förskolan har skyldighet att följa styrdokumenten. Lindahl (2005) menar att 

demokrati och inflytande är grundläggande aspekter för barnens utveckling. Dock 
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menar författaren att dessa grundläggande aspekter inte blir tillräcklig om ett reellt 

inflytande inte får upplevas av barnen själva. Utifrån samma kategori som beskriver att 

inflytande för barnen inte alltid är viktigt uttrycker ett barn ”för vi inte vill” (Brook, 

5år). Vi påstår att det innebär att barnen inte alltid vill ha inflytande men att möjligheten 

för barnen att påverka beslut ändå ska finnas för de som vill.  

 

Trots att Skolverket (2018) hävdar att barns inflytande ska utgöra lika stort utrymme för 

alla barn menar vi att garantin för detta inte går att säkerställa eftersom barnen i vår 

studie har skilda åsikter om inflytande. Dock ska barnens åsikter alltid tillgodoses 

oavsett om barnet vill vara med och ta beslut eller inte och Einarsdottír (2014) hävdar 

att det barnen uttrycker alltid ska beaktas och budskapet de förmedlar ska tas på allvar. 

Ännu ett resultat utifrån kategorin som innebär att inflytande inte alltid är viktigt 

uttrycker ett av barnen i vår studie ”för att... Det är viktigt att vi får leka och bestämma” 

(Althea, 4år) vilket vi menar tyder på att barnet har en medvetenhet om inflytandets 

betydelse. Hreinsdottír och Davidsdottír (2012) menar att barnens åsikter är värdefulla 

eftersom de utgör underlag för hur barnens utbildning formas. I samband med det barnet 

i vår studie uttrycker om inflytandes betydelse och den tidigare forskningen påstår vi att 

barnet uppfattar sitt inflytande som något viktigt. Vi påstår även att detta beskriver vad 

barns perspektiv kan innebära eftersom barnet själv får framföra sin åsikt och berätta 

vad som är viktigt för just de barnet. Qvarsell (2003) hävdar att barns perspektiv ska 

synliggöras för att uppmärksamma barnens ambitioner och utgå från deras erfarenheter. 

Vi menar att barnen i vår studie uttrycker sig utifrån sina tidigare erfarenheter och 

intressen för att beskriva hur de uppfattar sitt inflytande i förskolan. 

 

 

7. Slutsats 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att barnen upplever både begränsningar och 

möjligheter till inflytande i förskolan. Barnen beskriver att vuxnas närvaro och regler 

utgör hinder i deras utövande av inflytande. Däremot uttrycker barnen att deras 

inflytande ökar när de själva får styra leken. Trots att ett flertal barn uttrycker att leken 

möjliggör deras chans till inflytande menar ändå majoriteten av barnen att de inte vet 

varför de ska bestämma i förskolan.  

 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat anser vi att mer forskning behövs för att 

synliggöra barns perspektiv på inflytande. Skolverkets (2018) ambitioner är att 

förskolan ska vila på en demokratisk grund där varje barn ska få möjlighet till 

inflytande och förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle. Vi påstår att demokrati 

och inflytande är centrala och viktiga begrepp som behöver få en större plats i 

samhället. I enighet med Skolverket menar även vi att barnen behöver bli medvetna och 

få kunskap om vad demokrati innebär redan i förskolan för att de ska få en förståelse om 

inflytandets betydelse. Vi påstår nämligen att om barnen får utöva reellt inflytande kan 

de bli delaktiga i förskolans gemenskap. Detta kan även bidra till att barnen utvecklar 

empati och respekt för sina medmänniskor som gör de till ansvarsfulla medborgare då 

barnen är vår framtid.  
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