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Sammanfattning 

Syftet är att beskriva dels hur några förskolebarn upplever sitt inflytande och dels hur barns 

inflytande gestaltas vid en förskola som arbetar specifikt med hållbar utveckling.   

Det som främst diskuteras är vad barnen har för möjligheter till inflytande genom att ta eget 

ansvar, stå upp för sina val, uttrycka sina tankar och åsikter, vilken möjlighet de har att påverka 

vardagen på förskolan samt om de får sin röst hörd av både pedagoger och kamrater. Valet av 

undersökningen baseras på att det finns lite forskning inom ramen för barns inflytande, 

demokrati och hållbar utveckling i förskolan. Vilket har fått vårt intresse att öka, för vi vill veta 

mer om just detta ämne.  

 För att detta ska kunna ske är det väsentligt att barnen redan i förskolan får möjlighet att 

påverka innehållet i både planerad som oplanerad aktivitet i den dagliga verksamheten. Resultatet 

visar på att barnen får inflytande i den fria leken, då de har möjlighet till val men att de är 

begränsade. I förskolans planerade och oplanerade aktiviteter ser vi att barnen inte får inflytande. 

 

Nyckelord: Hållbar Utveckling, Demokratisk process, Demokrati, Inflytande, Förskola 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla barn, föräldrar och pedagoger för ert deltagande i 

undersökningen. Utan er hade detta examensarbete inte genomförts. 

Mia Hedefalk, vilken fantastisk och engagerad handledare du är! Vi vill tacka dig för alla 

synpunkter, inspiration och din otroliga förmåga att vara flexibel för att finnas till hands när vi 

behövde det. Vi vill även säga att din positivitet har smittat av sig till oss. Tack för alla livliga 

diskussioner om undersökningens innehåll, de har fått oss att se på hållbar utveckling med nya 

ögon.  

Tack alla nära och kära för att ni har stöttat och peppat oss framåt i vårt arbete.  

 

Frida Berglund och Evelina Hallin 

2011-05-22 
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Inledning 

I förskolan förväntas dagens barn lära sig att handla för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är 

en process där individens förmåga av delaktighet och ansvar är relevant, individen behöver vara 

medveten om sitt eget synsätt och tankar kring demokrati och hållbar utveckling, (SOU, 

2004:104.) Förskolans läroplan, Lpfö98, rev.2010 (Utbildningsdepartementet 98/10) står det att 

läsa under grundläggande värden: 

”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 

ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”(Lpfö 98/10, s.4) 

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan” (Lpfö 98/10, s12). 

I förskolans pedagogiska verksamhet bör alltså barn få möjlighet att lära sig vad demokrati är 

genom att själva utföra demokratiska handlingar. Genom att ta ansvar för sina handlingar och 

visa respekt gentemot andra, kan små barn i förskolan utveckla sin demokratiska förmåga. För att 

utveckla en förmåga att stå upp för viktiga beslut behöver barn i förskolan känna att de får sin 

röst hörd och tas på allvar (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

Det finns lite forskning i förskolan om barns inflytande detta för att begreppet inflytande kan 

tolkas på många olika sätt beroende på forskningssammanhang. Arnér, (2009) menar att det finns 

en skillnad mellan barns delaktighet och inflytande i förskolan. Delaktighet är enligt henne när 

barnen deltar i en planerad aktivitet utformad av pedagogerna. Inflytande innebär att barnen får 

möjlighet att påverka alla slag av aktiviteter förskolan har att erbjuda. Detta innebär att pedagogen 

kan behöva ändra sin planering om den inte stämmer överens med barnens egna idéer, initiativ, 

erfarenheter och intresse. Detta verkar också stämma bra överens med läroplanens intentioner: 

 
”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Lpfö 98/10, s12). 
 

Detta arbete kan efterlikna en tavla där hållbar utveckling är ramen som författarna håller sig 

inom men även jobba för att nå. Demokratin är bakgrunden på sätt att den färgen skall 

genomsyra förskolan arbete och är en grundläggande punkt i förskolans läroplan. Inflytande är 

för författarna detaljerna i tavlan, det är de små sakerna som utgör vikten för att skapa en helhet. 

På detta sätt har vi avgränsat det vi vill studera till att undersöka barns inflytande på en förskola.   
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Bakgrund 

Hållbar utveckling är en global idé om att förena värden som ekonomisk, ekologisk balans och 

rättvisa (SOU, 2004:104). I samband med FN:s Brundtlandsrapport 1987 kallad Vår gemensamma 

framtid skapades begreppet hållbar utveckling. Begreppet är sammansatt av social, ekonomisk och 

miljömässig utveckling. Dessa sammansatta begrepp kan vara svårt att förklara men den mest 

omtalade definitionen av hållbar utveckling som man stöter på kommer just från 

Brundtlandsrapportens definition: 

”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s22.) 

Definitionen är en fråga om miljö och utveckling, anledningen till att rapporten skrevs var för 

att skapa en långsiktlig process för att jobba för hållbar utveckling och hjälpas åt med världens 

gemensamma problem. 1992 befann sig FN i Rio de Janeiro på en konferens om miljö och 

utveckling. Under denna konferens arbetades Agenda 21 fram, detta blev FN:s globala 

handlingsprogram för hållbar utveckling. I detta handlingsprogram har FN satt upp långsiktiga 

mål för hållbar utveckling. I Agenda 21 står det att 30 procent är barn och ungdomar utav 

världens befolkning, ”det är av vikt att de aktivt deltar i beslutsprocessen eftersom den påverkar 

deras liv idag och innebär konsekvenser för deras framtid” (Agenda 21 En sammanfattning, s.21).  

Det som står i Agenda 21 är inte enbart för Sverige att följa utan den är även en uppmaning 

till alla människor att följa för en gemensam hållbar utveckling.  

Sverige tillsammans med EU strävar efter att arbeta för en hållbar utveckling för att förändra 

medborgares livsstil samt förändra produktionsförbrukningen. Denna strävan ska tendera att 

skapa ett hållbart samhälle på längre sikt. För att skapa ett hållbart samhälle behöver individen 

kunna stå upp för sina handlingar, val och beslut. Individen kommer att möta människor som 

genom samtalet kommer se likheter och olikheter, dessa möten kan skapa konfrontation både 

med den andra parten och oss själva. Samtal är nödvändiga för att individen ska komma till sikt 

för hur valen kan komma att påverka omgivningen runt omkring och oss själva som individer.  

Det moderna samhälle individen lever i ger oss ständigt nytt informationsflöde som berör 

mänskliga rättigheter, moral, värde, demokrati, jämställdhet, delaktighet, etnicitet, makt, 

samhälliga intressekonflikter och relationer till naturen. Strävan om att skapa ett hållbart samhälle 

ligger vid stor vikt att kommande generation kan leva upp till samhällets förväntningar och stå för 

de val och beslut som de gör. Utifrån samhällsutvecklingens takt är det väsentligt att redan som 

litet barn integreras i den hållbara utvecklingen. Barn som får ta del och lära om hållbar 

utveckling kommer att kunna förvärva informationsflödet och på sikt kunna påverka och delta i 

demokratiska processer (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
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Davis (2009), menar på att det är ont om forskning och undersökningar inom hållbar 

utveckling i förskolan. Mycket utav den forskning som finns skrivs det mestadels om vad barn 

har för relation till miljön och om miljö inte så mycket om barnens relation för miljön. Det finns 

mer om denna typ av forskning i skolan, detta tycker Davis behöver förändras då de yngsta 

behöver få hållbar utveckling i sin vardag för det är dem som är vår framtid.  
 

”För att barn och unga ska lära sig att bli demokratiska medborgare bör undervisning/pedagogisk 

verksamhet inom det omfattande fältet hållbar utveckling kännetecknas av demokratiska arbetsätt 

där processen sätts i centrum” (Björneloo, 2008, s44.) 

 

 Likaså bör barnet känna egen vilja för att kunna ta ansvar för hållbar utveckling (Sou 

2004:104). 

Forskningens syn på undervisningen i demokrati var på 1960-talet till större del negativ, förr så 

ansågs det att undervisningen i skolan inom ämnet demokrati hade obetydlig effekt på barns 

demokratiutveckling. Längre fram så kom det nya direktiv som använder sig av en helhetsbild där 

forskarna inte längre bara såg lektioner eller arbetssätt utan såg istället enskilda faktorers betydelse 

för att bilda en samverkande gemenskap (Persson, 2010). Demokrati bör inte endast finnas inom 

det politiska området utan ses som en fråga som rör hela samhället och dess samlevnad. Där utav 

har förskolan en roll att skapa undervisning så barnen förstår att deras handlingar har en 

betydelse för demokrati (Dewey, 1916/1999). 
 

”Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att 

människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför.” (Björneloo, 2008, s10).  

 

Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling är för dagens lärare lite vag och inte till 

särskilt stor hjälp när de skall planera sin undervisning.  

Det finns tre olika traditioner inom miljöundervisningen, dessa traditioner är formade utifrån 

miljödiskursen och olika utbildningsfilosofier. Den första är faktabaserad miljöundervisning denna 

tradition är kopplad till utbildningsfilosofin essentialismen som innebär att det är läraren som har 

kunskapen och är experten som sedan förmedlar detta vidare till sina barn och elever. I 

miljöundervisningen så bygger denna tradition på människans tilltro till vetenskapen och då 

speciellt experterna inom det naturvetenskapliga och att de skall lösa människornas miljöproblem, 

detta tog form under 1960- och 1970-talet. I faktabaserad miljöundervisning så ligger fokus på att 

pedagogerna förmedlar de rätta begreppen och rätt vetenskaplig fakta som barnen och eleverna 

sedan förväntas handla efter och kunna ta ställning till. Den andra är normerande miljöundervisning, 

denna syn på miljöfrågor kom under 1980-talet och betoningen på denna tradition är värde- och 

värderingsproblematiken. Här ses miljöproblemen som en konflikt mellan naturen och 

människan. Genom att människan och samhället lyssnar till vetenskapens kunskap om naturen så 

kan konflikten lösas. Vetenskapens olika forskare bör här ge råd och leda människor för att de 

ska veta hur de bör tänka för att jobba med miljö och miljöfrågor. Denna kunskap ses som 
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normerande vilket betyder att värderingar och handlingar efterlevs. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2001).  

Vanligtvis bygger normerande undervisning från ett regelsystem av måsten och vad barnen 

inte får göra. Detta system har funnits länge i förskolans värld och dessa regler har skapats av 

vuxna som arbetat inom förskolan. Regler som att barnen måste vila efter maten, städa upp efter 

sig även om barnen befinner sig i en pågående lek, eller man inte får springa, slåss, ljuga, skvallra 

är något pedagogerna bör befria sig ifrån. Alla måstens regler blir en norm som barnen vet om, 

som skapar konsekvenser för barnens inflytande (Arnér). 

Den sista traditionen är undervisning för hållbar utveckling, denna utvecklades utifrån Rio-

konferensen och Agenda 21 under 1990-talet. Syftet med undervisning är att barn ska få chansen 

att lära sig värdera olika alternativ kritiskt och ta ställning till dessa, de ska även få möjligheten att 

delta aktivt i diskussionerna. Undervisning har ett konfliktbaserat perspektiv och är till för att 

sätta fokus på den demokratiska processen, vilket kan göras genom samtal om hur bland annat 

individen bör handla för att skapa goda förutsättningar för framtiden (Myndigheten för 

skolutveckling, 2001).   

Ingen kan bli demokratisk på egen hand anser Arnér utan för att kunna utveckla demokrati 

och få den att fungera så måste vi människor anstränga oss och ta ansvar för våra handlingar och 

dess konsekvenser, för att detta skall ske så behövs det utbildning inom området demokrati.   

Likaså anser Arnér att barn behöver få reflektera över sina egna handlingar. För att detta ska 

kunna genomföras är det nödvändigt att pedagogerna ställer frågor så barnen får uttrycka sina 

tankar. För att barn skall kunna få kunskaper behöver de enligt (Pramling Samuelsson; Mårdsjö 

Olsson 2007), känna tilltro och lita på sina egna resonemang och idéer. De anser att det är 

viktigare att barn litar på sina egna kunskaper än att de ser upp till någon annan och litar på dem. 

Det kan finnas en risk att barnen anpassar sig och utvecklar ett sätt att tänka efter vilka 

förväntningar de har på sig. Förutsättningen för att barn skall kunna delta aktivt i en 

demokratiskprocess behöver de ha inflytande och ha möjlighet till att skapa sin egen kunskap. 

Arnér betonar vikten av hur pedagogen ger barnens åsikter och tankar utrymme, men 

framhåller även att barnen själva bör ta initiativ till att utveckla och skapa egna redskap för att få 

inflytande. Genom detta har förskolan möjlighet att få barnen att handla demoratiskt. Dock är 

det väsentligt att man ger barnen utrymme för inflytande. Det barnet har att säga, att det får 

komma till tals bör ta tas på allvar. Att få sin röst hörd är att bli lyssnad på men även att visa 

respekten av att lyssna när någon annan har ordet. Dewey (1916/1999), ansåg att förskolan med 

de yngre barnen bör skapa en miljö i deras vardag som ger möjlighet till utbildning inom 

demokrati för att barnen skall förstå att de har en betydelse och skall ges inflytande.  

 Vygotskij ansåg att interaktionen mellan barnet och den vuxne är en väg till att barns 

medvetenhet utvecklas (Bråten, 2000). 
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Begreppsbeskrivningar  

Hållbar utveckling och demokrati 

I denna studie avgränsas hållbar utveckling till att studera den demokratiska processen. Detta 

innebär att barnen själva ska kunna påverka sitt lärande genom inflytande av innehåll och av väl 

planerade som oplanerade aktiviteter i förskolan. Myndigheten för skolutveckling (2004, A), 

menar att en utbildning inom hållbar utveckling skall präglas så att barnen känner att de kan agera 

i en demokratisk process. För att skapa en demokratisk process anser (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö Olsson 2007), att barnet måste klara av att lita på sina egna resonemang och idéer och 

det är på det sättet nya kunskaper erövras. För att barnet skall bli aktiv i en demokratisk process 

krävs det att det individuella barnet kan inhämta egna nya kunskaper och är deltagande med egna 

tankar, åsikter, handlingar och är medveten. På detta sätt grundlägger barnet sina 

kunskapsfärdigheter för att senare bli mer aktiv demokratisk i sina handlingar och tankar.  

Den demokratiska processen bör genomsyra människans förmåga att känna inflytande och 

finna möjligheter till att påverka samhället och den hållbara utvecklingen. Barnen behöver känna 

att de är en viktig del i gruppen på förskolan, de bör på förskolan få kunskap och lära sig om 

rättigheter, ett demokratiskt arbetsätt då ett sådant kan gynna hållbara utveckling (SOU 

2004:104). att deras röst har en betydelse men det är även lika viktigt att barnen lär sig att lyssna 

på varandra, visa hänsyn och respektera att vi kan tycka olika. Genom barnens erfarenheter och 

deras medvetenhet har de möjlighet att utveckla förmågor för att kunna agera för en hållbar 

utveckling, (Myndigheten för skolutveckling, 2004.A)  

Inflytande 

Inflytande är en del utav den demokratiska processen. Författarna har valt att avgränsa 

demokratibegreppet ytterligare genom att använda begreppet inflytande.  

Detta begrepp används flitigt i Förskolans läroplan, Lpfö98, rev.2010 

(Utbildningsdepartementet 98/10) Det är i förskolan som barnen skall få grunden till att förstå 

vad demokrati är.  

Utifrån detta avgränsar vi demokratibegreppet genom att definiera inflytande, vilket innebär 

att barnen utifrån sin förmåga skall kunna ta ansvar och stå upp för sina val och handlingar. 

Inflytande har barnen då pedagogerna planerar verksamheten utifrån barnens intresse och då 

barnens röster blir hörda och de får uttrycka sina tankar och åsikter. Johanessen och Sandvik 

(2009) använder begreppet inflytande, då barnen och pedagogerna bör samspela lyssna till och 

visa ömsesidig respekt mot varandra. Detta vill författarna förtydliga med hjälp av Arnérs sätt att 

definiera inflytande ”att barnen skall ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. 

Med detta innebär också att lärarna bör vara beredda att ändra sin planering för att utveckla den 
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utifrån barnens perspektiv”, (s.14).  För denna studie innebär inflytande att barnet är en tänkande 

samarbetspartner med pedagogerna på förskolan.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att beskriva dels hur några förskolebarn upplever sitt inflytande och dels hur barns 

inflytande gestaltas vid en förskola som arbetar specifikt med hållbar utveckling.   

 

Utifrån syftet har denna frågeställning utformas: 

 

 Hur gestaltas barns inflytande i förskolan? 

 Hur upplever barn sitt inflytande i förskolan?  
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Metod  

I denna undersökning så utgår författarna ifrån ett barns perspektiv detta tolkas med hjälp av 

Bliding (2004) definition av barns perspektiv och det innebär att se barn som informanter om sitt 

liv som de lever och växer upp i. Barn kan informera om sig själva, om sitt liv och tala om sina 

uppfattningar utifrån eget perspektiv. Bliding anser att vuxna ska stäva efter att kliva in i barns 

livsvärld och se på världen utifrån deras syn. Johansson (2003) benämner barns perspektiv det 

som åskådliggör sig för barnet, vilket innebär vad barnet har för erfarenheter, avsikter och hur det 

uttrycker sig för att skapa en mening i deras livsvärld. Arnér, anser att ett barns perspektiv ska 

utgå från att barn ska ha rätt att komma till tals och tala om hur det själv ser på saker, från egen 

sin synvinkel. Synvinkeln innebär att barnet skildrar sin uppfattning av det barnet hör och ser, 

upplever och känner.  

Detta är det teoretiska perspektivet som författarna utgår i från under observationerna och 

intervjuerna i denna undersökning.  

Urval 

För att validitet ska uppnås är det väsentligt att genom urvalet hamna på en förskola som arbetar 

med hållbar utveckling och innefattas av Grön Flagg eller jobbar för att få en. Med grönflagg 

innebär enligt stiftelsen Håll Sverige Rent ”det synliga beviset på att man i den dagliga 

verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete där demokrati och delaktighet är två av 

nyckelorden” (http://www.hsr.se/gronflagg). 

För att komma i kontakt med en förskola av detta urval söktes förskolor med benämning 

hållbar utveckling på webben. Genom sökning fann vi endast ett fåtal förskolor som går under 

hållbar utveckling och Grön Flagg. Möjlig orsak till detta kan vara att flertal förskolor inte angett 

på egen hemsida att de arbetar för hållbar utveckling och Grön flagg. Telefonnummer till olika 

förskolechefer påträffades och författarna tog kontakt med olika förskolechefer som upplyste om 

vilka förskolor som arbetar med hållbar utveckling och Grön flagg. Studien kommer att utföras 

på en förskola belägen i Norra Sverige.  

I denna studie vill författarna inta bars perspektiv som formar denna undersökning. Genom 

detta blev urvalet barn, de som vistas på storbarnsavdelning. Författarna anser att barn som är 

fyra till fem år har större möjlighet att beskriva med egna ord efter egen uppfattning än de barn 

som är yngre. Av detta skäl valdes småbarnsavdelning bort. Författarna har valt att begränsa 

antalet intervjuer och videobservationer, detta grundar sig i att tiden är begränsad då 

examensarbetets högskolepoäng inte ger författarna större utrymme att utföra och arbeta med 

uppsatsen.   
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Ansvarsfördelning 

Denna studie utförs av två studenter. Var och en ansvarar för varsin metoddel samt att analysera 

den egna datainsamlingen. Inledning, metod och diskussion bearbetas tillsammans. Videofilmad 

observation ansvarar Frida Berglund för och intervjudelen ansvarar Evelina Hallin för. Frida 

Berglund kommer i denna undersökning även kallas för författare A och Evelina Hallin som 

författare B.  

Procedur 

Genom tips från andra förskolor kontaktade författarna denna förskola och informerade 

pedagogerna om studiens syfte och sökte därmed samtycke att få utföra undersökningen hos 

dem. Pedagogerna på förskolan ville diskutera igenom om de var villiga att ställa upp. Därefter 

gavs bekräftelse att det gick bra att komma och utföra studien hos dem. 

Författarna informerade föräldrar/vårdnadshavre om studiens syfte, samt hur datainsamlingen 

skulle utföras, denna information fick författarna hjälp med att dela ut till 

föräldrar/vårdnadshavare genom att pedagogerna skickade ut detta via mail.  Två veckor innan 

undersökningen påbörjades sökte författarna samtycke av föräldrar/vårdnadshavare genom en 

underskrift och namnet på deras barn på ett papper som författarna hängde i tamburen. När de 

hade godkänt att deras barn fick vara delaktiga i undersökningen påbörjades observationerna. 

Vid varje videobservation och intervju frågade författarna om barnen utifrån de etiska krav, 

om de fick videofilma och intervjua dem. Alla barn gav godkännande till detta. Författarna var 

tydliga med att informera att barnen när som helst kan avböja att närvara vid intervju och 

videoinspelningar.  För att kunna se barnens demokratiska handlingar och inflytande valde 

författare A, att filma barnen vid både planerade och oplanerade aktiviteter, utomhus och 

inomhus. Författare A filmade barnen med en handkamera. Skälet till detta var tillgänglighet att 

följa efter barnen i de olika aktiviteterna de befann sig i. Författare B har valt att intervjua barnen 

för att få höra ur barns perspektiv hur de upplever sitt inflytande på förskolan.  

Procedur videoobservation 

Totalt har det filmats under tre dagar i 2 timmar och 54 minuter. Filmerna har sedan 

transkriberats och delats upp i kortare excerpt. Genom att dela upp texten blir den mer 

överskådligt och det blir också lättare att hålla isär olika saker. Vissa delar av filmen som anses 

relevanta för studien kommer att redovisas under resultat. Vad som anses vara relevant är de 

handlingar som går att koppla till barnens inflytande i förskolan. Vissa delar av videobservationen 

har alltså plockats bort, då de inte är relevanta för studien. 
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Procedur intervjuer 

Författare B genomförde totalt sex stycken intervjuer. Två flickor som var 5 år och fyra flickor 

som var 4 år, på förskolan går det totalt 11barn i dessa åldrar. Urvalet av barnen som intervjuades 

var genom intresse av barnen vilka som ville delta och vilka barn som fanns tillgängliga på 

förskolan. En pojke var på förskolan denna dag och han ville ej delta i intervjun och tyvärr när 

dessa intervjuer gjordes så var fyra av barnen borta. Med stora svårigheter att få tag på en 

förskola som uppfyllde studiens krav så blev det en extrem tidsbrist för författarna så det fanns 

inte möjlighet att återkomma när de resterande fyra barn kommit tillbaka till förskolan.  

Antalet barn som blev intervjuade var 6 av 11, 4 av 11 barn var bort från förskolan under 

tiden då intervjuerna genomfördes och 1 pojke som var på förskolan vill ej delta. Den totala 

intervju tiden blev 58 minuter och 46 sekunder. Detta har transkriberats och författare B har valt 

ute de frågor och svar som svarar på undersökningens frågeställning och dessa kommer att 

sammanställas i en flytande text med några citat för att förtydliga vissa svar som författare B får 

från barnen. F:et i citaten står för författaren och B:et står för barnet. I resultatet kommer 

författaren skriva ut ålder på de två som är 5 år, står det ingen ålder så är barnets ålder 4 år, för 

att slippa att det skall bli så rörigt i texten.  

Under intervjun med barnen så används inte orden inflytande och röst hörd som är med i 

begreppsdefinition av inflytande, i den teoretiska bakgrunden utan författare B har valt att 

använda ord som barnen förstår och det blev orden bestämma och om pedagoger och barn 

lyssnar till barnet.  

Videoobservation Ansvarig Frida Berglund 

Författare A har valt att använda sig av videoobservation. Video är en metod som används som 

insamling av data vid denna undersökning, vilket innebär att författare A kommer att videofilma 

barnen i olika sammanhang och situationer på förskolan, både i den fria leken och i de planerade 

aktiviteterna. Bjørndal (2006), valet av denna metod är att videoobservation ger möjlighet till att 

se barnens gestaltningar och uttryck som inte kan nås med andra metoder som tillexempel att 

välja enbart ljudupptagning eller löpande protokoll. Genom att författare A är intresserad av att 

se hur barnens inflytande gestaltas ur barns perspektiv är videoobservation en rätt vald metod. 

Esaiasson (2003), anser att vid denna form av observation framgår det vad barnen säger och 

handlar och på så vis behöver observatören inte förlita sig på vad andra har att uttrycka om barns 

tankar och handlingar. 
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Intervju Ansvarig Evelina Hallin 

Inför metoden intervju är det bra att vara påläst på ämnet som författare B skall intervjua om, 

detta för att kunna ställa frågor som skall ge svar på frågeställningarna i studien. Utöver det är det 

bra att förbereda sig genom att skriva ner sin egen förförståelse om ämnet för att då skapar 

intervjuaren en tydligare referenspunkt som gör att intervjuaren kan tillföra lite mer än bara det 

som finns i litteraturen, genom att använda sitt eget tänk, (Esaiasson).  

De intervjuer som kommer att göras här är utav respondent karaktär, vilket betyder att 

författare B vill få insikt i barns uppfattningar och föreställningar om deras inflytande och hur 

barnen tycker att de får sin röst hörd på förskolan, denna typ utav intervju kan även kallas 

kvalitativ. Det som kommer fram i dessa intervjuer kan aldrig bedömas sanna eller falska utan 

vikten ligger i att intervjuaren kommer nära respondentens tankevärld och håller sina fördomar 

och åsikter helt utanför både under intervjun och i analys av intervjun, (Esaiasson). Detta nämner 

även Dalen (2007) är väldigt viktigt i intervjuer med barn, att se världen ur deras ögon och ta in 

deras tolkningar om hur världen är. Dalen tar upp att när man har barn som är respondenter 

behöver den vuxne intervjuaren skapa ett förtroendefullt förhållande med barnet innan intervjun. 

Om respondenten även behandlas formellt av intervjuaren så kan de uppleva att de blir tagna på 

allvar, vilket kan leda till att barn tycker om att bli intervjuade. Detta är något som känns givet i 

denna studie då vi vill inta ett barns perspektiv så kommer barnen givetvis behandlas formellt och 

med ett genuint intresse från författare B sida.        

Under intervjun så kommer en bandspelare att användas, detta för att författare B inte alltid 

kan lita till sitt minne och även för att det ger säkrare och mer fullständig information. Detta ger 

även författare B möjlighet att transkribera intervjun, vilket kan vara till en fördel när den skall 

analyseras och efterarbetas (Esaiasson).  

 Intervjuguide 

En intervjuguide har gjorts innan författare B gjorde intervjuerna. Den byggdes upp med hjälp av 

centrala teman för att kunna formulera frågor som skall täcka viktiga områden i studien. I 

utformningen av intervjuguiden så använde författare B sig av Dalens (2007) områdesprincip som 

innebar att författare B började med att ställa lite lättare frågor som ligger i utkanten av de 

centrala områdena. När det kommer till samtal med barn kan dessa frågor vara enklare ja och nej 

frågor eller ställa öppna frågor till barnet så att de känner att frågan inte har något rätt eller fel 

svar. Genom detta stärka barnet, få det att känna sig tryggt, avslappnat och kontakten mellan 

barnet och intervjuaren stärks, (Kinge, 2008). Efter detta så lade författare B mer fokus på de 

centrala frågorna i de teman som hade skrivits ner.  

När ett temaområde under intervjun börjar leda mot sitt slut ställdes det mer öppna och 

generella frågor igen för att kolla av med barnet, vart det så här du menade. Sedan sammanfattade 

vi det vi talat om så att det inte sker några missförstånd.     
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Etiska överväganden 

Namnen i undersökningen är fingerade för att barn, pedagoger och förskola skall få behålla sin 

anonymitet, författarna har valt att låta alla barn börja på bokstaven S.  

Inom forskningsområden i en utbildningsvetenskaplig forskning bör forskaren hålla sig till 

etiska regler. Dessa regler ska skydda de barn och den förskola där studierna utförs. Reglerna 

innefattar hur barnen och förskolan skall skyddas, hur datainsamlingen skall förvaras och 

arkiveras, och hur resultaten i forskningen skall offentliggöras samt vilka som ska få ta del av 

dem. Forskaren bör hålla sig till etiska krav som specificerar av fyra krav så att forskningen skall 

kunna svara upp mot individskyddet.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla personer som lämnar uppgifter, 

ger data för videoinspelning och intervjuer om deras angivelse till studien. Forskaren måste 

redovisa vilka villkor som gäller för deltagandet. Forskarens skall upplysa alla vederbörande att 

deltagandet i studien är frivilligt och har när som helst rätt att avbryta sin medverkan. Forskarna i 

denna studie har informerat föräldrar/vårdnadshavare via ett informationsbrev (se bilaga). 

Genom informationskravet har samtliga fått information om hur länge och av vem 

videoinspelningarna, intervjuerna och bandinspelningarna kommer att förvaras 

Samtyckekravet innebär att forskaren måste fråga deltagande personer om tillstånd om att utföra 

studierna. I denna studie gäller detta föräldrar/vårdnadshavare då barnen inte kan ge detta 

medgivande av anledning att de är omyndiga. Kravet innebär dock att barnen själva har rätt att 

bestämma om de vill vara med i studien. Barnen skall även närsomhelst kunna avbryta sitt 

deltagande och ingen får försöka påverka eller påtrycka barnet i sitt beslut. Genom 

informationsbrevet har forskarna tagigt hänsyn till detta, och på så vis sökt samtligas samtycke. 

Forskarna kommer även att informera alla barn muntligt om deras rättigheter då de ges möjlighet 

att självständigt avgöra om de vill delta i studien eller inte. 

 Konfindentialitetskravet innebär att forskaren har som uppgift att se till att alla deltagande 

personer ges konfindentialitet så att alla privata personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Praktiskt ska det vara omöjligt för någon utomstående att komma åt uppgifterna. 

Videoinspelningarna ska därmed arkiveras i ett låst skåp så att ingen obehörig kan få tillträde till 

filmerna  

Nyttjandekravet innebär att insamlad datainformation till studien inte får användas för något 

annat ändamål. Videoobservationen och intervjuerna får därmed inte användas i andra 

vetenskapliga syften eller i annat vinstinriktat arbete. Insamlingen sker enbart för denna studies 

syfte. (Vetenskapsrådet, www.vr.se, senast besökt: 2011-04-07) 

 

http://www.vr.se/
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Resultat av videoobservationer 

Videobservation Ansvarig: Frida Berglund 

Resultatet kommer att redovisas med hjälp av beskrivningskategorier. Kategorierna är indelade 

efter olika handlingar som visar på inflytande.  

 

 Ta ansvar 

 Stå upp för sina val 

 Uttrycka sina tankar och åsikter 

 Ta reda på barnens intresse 

 Påverka 

 Få sin röst hörd 

 

Frågeställningen som videoobservationerna skall besvara är: 

 Hur gestaltas barns inflytande i förskolan? 

Ta ansvar 

Definition  

För att barnen ska kunna ta ansvar i förskolan, behövs de tillfrågas och få möjlighet att reflektera. 

Detta behövs för att barnen ska utveckla ett ställningstagande för att ansvara för sina handlingar 

(Arnér) 

Observationer  

Att ta ansvar görs i olika grad och på olika sätt av olika individer på förskolan. Ibland tar barnen 

ansvar självmant och ibland är det pedagogen som lägger ansvar på barnen. 

 

Ett exempel visar på att läraren lägger ansvar på barnen är när Samuel kastar en påse i naturen. 

Efter att pedagogen har sagt åt pojken att plocka upp påsen, plockar han upp den (Observation 

6). 

Analys 

Arnér, menar att barn behöver ta eget initiativ och ansvar för att det ska bli en demokratisk 

process. När pedagogen talar om för Samuel hur han ska handla ges inte Samuel möjlighet inte 

själv tänka kritiskt och stå upp för sitt val. 
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Observation 

Ett annat exempel visar hur pedagogen lägger ansvar på barnen genom att lägga skogens 

överlevnad på barnens axlar.  
 

Pedagog 1- När man ritar då. Ska man tänka på något speciellt sätt med miljön? 

Stina- man kan 

Pedagog 1- schhh vi lyssnar på Sofia först 

Sofia- Att man inte ritar bara ett streck och slänger den 

Pedaog1 ja precis att man inte bara ritar ett streck utan ritar på hela teckningen och så kan man ta 

ett nytt papper när man är klar med den. För var kommer papperen ifrån? 

Alla åtta barn- TRÄÄD! 

Pedagog 1- träd. Om ni bara ritar ett streck och slänger det sen då tar träden slut eller hur? 

Signe - då finns det inga träd (låter lite ledsen) 

Pedagog 1- Nej då blir det inga mera papper då kan man tänka på att rita ordentligt 

Saga - Åsa? Man får inte hugga ner mina träd 

Pedgog1- Nej de brukar hugga ner träd där ingen bor, i skogen. det är väl bra 

Saga - Man får inte hugga ner äppelträd 

Pedagog1- Vi ska väl ha kvar lite träd här på gården så man kan leka med dem eller hur 

Selma- De får inte hugga ner äppelträd 

saga - Och päronträd  

Pedagog. Nej de är ju bra så vi får frukt. Vad säger vi då Att man ska rita på hela papperet, blir det 

bra? (Antecknar) Okej kommer ni på något mera då? 

Selma- Jaa (pedagogen tittar på Selma som blir tyst) 

Stina- Om man ritar på, om man ritar för fult då får man slänga det 

Pedagog 1- Vad sa du? Om man ritar för fult? sa du det? 

Stina- Mm 

Pedagog 1- Eller så kanske man kan rita om teckningen till någonting annat. Det är väl en ide då 

slipper man ju slänga papperet 

Signe - Om man gör såna här prickar (duttar pennan mot bordet) då kan man ska man rita på inte 

bara göra prickar 

Pedagog 1- Då kanske man kan komma på vad man kan göra med dem där prickarna man kan 

kanske dra streck mellan de där prickarna så blir det något häftigt (Observation 2.4) 

Analys 

Läraren informerar barnen att om man bara ritar ett streck på papperet så tar alla träd slut. 

Träden räddas däremot om barnen ritar på hela pappret. Barnens reaktion visar tydligt att de tror 

att alla träd kommer att försvinna om de bara ritar ett enkelt streck på ett papper. 

Barnen ställer många frågor till pedagogen om hur mycket det ska ritas på papperet innan det blir 

godkänt. Det ska bli mycket till innan ett papper klassas för slängning. När är det ok att slänga ett 

papper? Arnér anser att pedagogen bör lyfta barnens resonemang och låta dem reflektera över 

dessa. Hon menar att om inte barnen får lära sig reflektera över sina egna ställningstaganden, kan 

de heller inte lära sig ta ansvar för sina egna handlingar. 

 Barnen prövar olika tankar som att rita prickar eller ritar fult för att se när något godkänns för att 

slängas. Ansvar läggs på barnen då pedagogen säger om ni bara ritar ett streck ta träden slut. 

Arnér (2009) hävdar att det är av vikt att barnen får lära sig av handlingens konsekvenser. För att 

detta ska uppnås är det väsentligt att pedagogen skapar en ömsesidig dialog med barnen 
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Stå upp för sina val. 

Definition   

Att stå upp för sina val vävs samman med att ta ansvar och att känna tilltro till sig själv. För att 

barnen ska utvecklas till demokratiska medborgare så måste de lära sig att stå för sina åsikter, och 

tro på sin egen förmåga. För att barnen ska kunna ta ansvar i förskolan, behövs de tillfrågas och 

få möjlighet att reflektera. Detta behövs för att barnen ska utveckla ett ställningstagande för att 

ansvara för sina handlingar (Arnér). 

Observation 

Exempel på barnens osäkerhet när de ska välja ser vi vid fler tillfällen. Det är pedagogen som gör 

valet åt barnet, vilket detta exempel visar  
 

Barnen tittar på korten och frågar pedagogen vad bilden föreställer. Pedagogen ställer ledande 

frågor om vad bilden kan tänkas föreställa och ber dem jämföra bilden med sorteringsbilden. 

Barnen granskar och jämför sorteringskärlens bild och de bilder de har i handen. Barnen gissar på 

olika alternativ innan de bestämmer sig vad det faktiskt är på bilden. Barnen frågar pedagogen vad 

det är på bilden och söker bekräftelse att de tänker rätt. Pedagogen ger barnen stöd genom frågor: 

titta på bilden, är den av plast? Var ska kapsyler ligga någonstans? Är det där kartong eller är det 

papper? (Observation 8) 

Analys 

Denna aktvitet går ut på att sortera plastbilder som ska illustrera verkliga föremål (sopor i olika 

kärl). De olika kärlen ska innehålla brännbar kompost, papper, plast, kartong och metall. 

Det framkom att en del barn hade svårt att veta vart bilderna skulle sorteras. Barnen ställer 

upprepande frågor till pedagogen vart bilden ska sorteras samt vad den föreställer. Bilderna är 

gjorda av plast med bilder på skräp, som ska föreställa olika material som exempel papper, plast 

och kompost.  

 

Utrycka sina tankar och åsikter 

Definition 

Barn behöver få utrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. Likaså 

behöver barnen få utrymme att framföra sina uppfattningar. När pedagoger inte ger barnen detta 

utrymme är det risk att barnen inte utvecklas och stärks som individ (Arnér 2009). Förskolans 

läroplan, Lpfö98, rev2010 (Utbildningsdepartementet98/10) står det under barns inflytande: 

  
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utrycka sin tankar och åsikter 

och får därmed möjlighet att påverka sin situation” (s. 12). 
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Observation  

Observationerna på förskolan visar sporadiskt på barns möjlighet till att utrycka sina tankar och 

åsikter under samtal med pedagogerna. De vanligast förekommande frågorna är ledande, 

pedagogen vet alltså redan vad barnen kommer att svara, eller så är svarsalternativen få. Det finns 

dock exempel på där barns tankar kommer fram, vilket visar sig när de undersöker hårda material 

i skogen. Även om skogsexemplet visar barn som uttrycker tankar så är det inte ett exempel på 

barn som påverkar sin situation i någon större utsträckning.  

Ett exempel på en aktivitet där svars/valmöjligheterna visar sig är när pedagogen plockar fram 

pennor som barnen ska skriva med.  
 

Pedagog 2- Här har vi pennor. 

Saga - Grön pennor? 

Pedagog 2- Tror du att det syns då? 

Signe - Jag vill ha svart! 

Signe - Får man ha olika färger? Jag vill ha röd! 

Pedagog 2- Ni kan få göra med olika färger, fast jag tror så här. Tänk att så här att man måste ju 

kunna se färgerna på det här papperet. 

(Barnen är tysta, iakttar pedagog 2)  

Pedagog 2- Vilka färger syns? 

Signe, Sabina, Selma - Svart! 

Pedagog 2- Okej då tror jag att vi börjar med svart (plockar fram svarta pennor). De här kan vi 

skriva med va? lägger fram pennorna på bordet (observation 2.1). 

Analys 

De observerade frågorna möjliggör inte för barnen att yttra vad de själva tänker eller anser.  

Pedagogen säger att barnen får välja färg men i slutändan är det endast svart färg som går att 

använda då barnen skriver på ett färgat papper (ingen annan färg syns). När pedagogen säger 

”Okej, då tror jag att vi börjar med svart” har inte barnen något annat val än att använda den 

färgen. Barnens önskan om att välja egen färg går inte att uppfylla under aktiviteten. Möjligen 

kunde läraren ha uppfyllt barnens önskan genom att använda vita papper men det gjorde hon 

inte. Barnen får välja färg om den syns. Detta innebär att endast några få val blir möjliga. Man får 

välja men det finns inga valmöjligheter. Det begränsade val barnen får visar att barnen är i 

underordning av pedagogerna och på så vis kan barnen inte få det inflytande av egna tankar och 

åsikter.  

Observation 

Barnen ställer ofta frågor till pedagogen. Pedagogen möter barnens frågor genom att tala om 

vilka konsekvenser av hur man handlar. Att det finns fel sätt att tänka på uppvisar sig vid fler 

tillfällen på förskolan. Detta visas i barnens samtal då de försöker framföra sina tankar och åsikter 

för att öppna upp en diskussion med pedagogen. Barnen vill veta när det är tillåtet att kasta 

papper. 

 Detta exempel visar att barnen försöker öppna upp för diskussion: 
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Pedagog - Vad säger vi då? Att man ska rita på hela papperet, blir det bra? (Antecknar) Okej 

kommer ni på något mera då? 

Selma- Jaa (pedagogen tittar på Selma som blir tyst) 

Stina- Om man ritar på, om man ritar för fult då får man slänga det 

Pedagog 1- Vad sa du? Om man ritar för fult? sa du det? 

Stina- Mm 

Pedagog 1- Eller så kanske man kan rita om teckningen till någonting annat. Det är väl en ide då 

slipper man ju slänga papperet 

Signe - Om man gör sådana här prickar (duttar pennan mot bordet) då kan man, ska man rita på 

inte bara göra prickar 

Pedagog 1- Då kanske man kan komma på vad man kan göra med dem dr prickarna man kan 

kanske dra streck mellan de där prickarna så blir det något häftigt (observation 2.4) 

Analys 

Barnen visar tydligt i denna observation att de vill framföra sina tankar om när det är rimligt att 

kasta ett papper i papperskorgen. Pedagogen talar om att man slipper kasta papper om man gör 

något annat av det. Barnen försöker öppna upp för en diskussion med pedagogen och flera 

gånger försöker de uttrycka sina tankar och åsikter om när man faktiskt får slänga pappret. 

Pedagogen stannar dock kvar vid att barnen förväntas arbeta mer med en misslyckad teckning, att 

slänga den är inte rimligt under några omständigheter. Barnens tankar påverkar inte situationen i 

någon nämnvärd riktning då det är pedagogen som bestämmer när pappret får kastas, inte barnet.  

Observation 

Det finns observationer som visar att pedagogerna lyssnar på barnens tankar och åsikter om olika 

fenomen. Vid ett tillfälle i skogen har barnen som uppgift att leta efter hårt material som kommer 

från naturen. Barnen letar och diskuterar sinsemellan vad som kan vara hårt. Ett barn hittar en 

sten och förklarar att den är hård. Emellertid talar ett annat barn om att ett växande träd också är 

hårt.  
 

Selma - Jag hitta en sten (visar upp den för en kompis) 

Pedagog 2 - Kan Sabina hitta något hårt? 

Alla barn går till pojken som tittar på marken in vid ett träd 

Simon- Åh jag hittade en hård pinne! (visar den för pedagog 2)  

Simon- Det här trädet är hårt (pekar på ett träd) 
Pedagog 2- Vi har hittat ett hårt träd. Tittar på pojke 2- alldeles rätt, det är ju ganska hårt det med 

va? 

Selma- Åsa, jag hitta många stenar (Observation 5) 

Analys 

Genom dessa uttalanden kan man se barnen uttrycker sina tankar och åsikter. Pedagogen lyssnar 

till vad barnen har att säga och bejkar deras åsikter. Det barn som förklarar att stenen är hård får 

bekräftelse genom att pedagogen imiterar barnets ord – Ja sten är hårt. 

Observation 

Det inträffar även att pedagogen ställer frågor som inte har ett alternativt svar, det tycks redan 

vara bestämt vad barnen skall svara.  
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Pedagog 2- Hur stora solstrålar ska vi ha då? 

Saga - Så här stora (visar med armarna)  

Pedagog 1- Ska jag rita så kan ni hjälpa mig att klippa sen? 

Pedagog 1- Vi ska mäta så det blir rakt, vi vill ha raka och snygga linjer (observation 2.2) 

Analys 

Barnen kan inte påverka solstrålen utseende, utan det är pedagogen som tar kontrollen över 

storleken. Tydligt är även att pedagogen bestämmer hur det ska göras och hur det ska se ut. 

Pedagogen frågar barnen hur stora strålarna ska vara, men ignorerar Saga förslag, och mäter efter 

vad hon själv anser vara en korrekt solstråle. Barnen kan därmed inte själva ha någon åsikt om 

hur en solstråle kan se ut. 

Barnens intresse 

Definition  

Barnens intresse utgår från att barnen skall kunna vara med att påverka förskolans vardag av egna 

val, tankar och åsikter (Arnér) 

Observation 

Barnen på förskolan ges möjlighet att visa sitt intresse. Pedagogerna lyssnar till barnens intresse 

och där utav kan barnen vara med att påverka. Under en diskussion påminner pedagogerna 

barnen om en bok de har lånat på biblioteket. Sabina går genast iväg till närliggande rum. I 

rummet har förskolan sina lånade böcker. Sabina letar och bläddrar i böckerna. Sabina letar efter 

den bok de tidigare lånat på biblioteket. Exemplet framgår här: 

 
Sabina som letar efter en specifik bok. Hon bläddrar och letar bland böckerna. En pedagog 

kommer till henne och talar om att boken är tillbaka lämnad på biblioteket. Sabina lämnar 

böckerna efter uppmaning av pedagogen. Hon går tillbaka till de andra, men går åter igen till 

böckerna för att leta. Pedagogen följer efter och talar om att de kan låna om boken vid nästa 

tillfälle de går till biblioteket (observation 2.3) 

Analys 

Pedagogen lyssnar in barnets intresse och talar om för Sabina att boken kan lånas om vid nästa 

biblioteksbesök. Sabinas intresse bidrar till inflytande då pedagogen erbjuder att låna om boken. 

Hade inte skett om barnet inte visat intresse. 

Påverka 

Definition  

För att barnen skall kunna påverka för inflytande i verksamheten, är det av vikt att pedagogerna 

låter barnen få vara med i gemenskapen i hela verksamheten och kunna påverka det som händer 

med sina åsikter och uttryck (Johannesen; Sandvik 2009).  



24 

 

Observation 

I denna observation kan författare A se att barnen inte kan påverka sina val. Till en början får 

barnen vara med att bestämma men slutligen är det pedagogen som bestämmer åt dem. 
 

Selma talar om att hon vill ha gul färg. Pedagogen skriver med en gul penna på grönt papper och 

talar om att den gula syns nästan inte, men att svart syns. Hon frågar barnen om de tror att blå 

syns. Selma svarar att hon vill ha blå. Pedagogen ger pennan till Selma (observation 2.1) 

Analys 

Här framkommer det att barnen diskuterar vilken färg som syns bäst på ett grönt papper. De 

pratar sinsemellan färgval med varandra. Barnen frågar vilka färger de får använda, samtidigt som 

de försöker påverka sin önskan av färgval. Pedagogen styr barnen i deras val av färger. 

Möjligheten att påverka är hårddragen, vilket leder till att endast några få val blir möjliga. Man får 

välja om det syns, vilket visar sig i pedagogens förtydligande av att svart färg är den som syns 

bäst.  Barnen talar om att den svarta färgen syns bäst, men anmärker att de vill ha en specifik färg. 

Pedagogen ger barnen olika färger, men förtydligar att en svart färg är den som syns bäst. Flertal 

gånger frågar hon barnen om de olika färgerna verkligen syns på ett grönt papper. Pedagogen 

förtydligar detta för barnen genom att skriva på papperet. Barnen talar många gånger om vilken 

färg på pennan de önskar och diskuterar med varandra färgvalet. Ett barn talar om att hon inte 

kan skriva. Pedagogen svarar att barnen kan passa pennorna och att pedagogerna skriver åt 

barnen. Avslutningsvis säger pedagogen att det räcker med pennor, att de kan börja med de 

pennor de har. När författare A kom dagen efter och tittade på solen så stod all text skriven med 

svart färg. Slutsatsen är att barnen inte fick påverka färgval. Detta hänvisas till nederstående bild: 

 

 

 

 

Observation 

Barnen får till en början påverka, men slutligen är det pedagogen som bestämmer. 
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Pedagog 2- Hur stora solstrålar ska vi ha då? 

Saga - Så här stora (visar med armarna)  

Pedagog 1- Ska jag rita så kan ni hjälpa mig att klippa sen? 

Pedagog 1- Vi ska mäta så det blir rakt, vi vill ha raka och snygga linjer (Observation 2.2) 

Analys 

Här framgår det att pedagogen ritar linjer för att barnen ska klippa ut solstålar. Att det redan är 

givet hur en solstråle ska se ut förtydligar pedagogen genom att mäta och rita upp linjer på ett 

papper. Barnen kan därmed inte påverka hur de anser att en solstråle kan se ut (Observation 2.2). 

Arnér (2009) menar att om inte barnen får någon möjlighet att påverka förskolans vardag kan de 

inte heller få något inflytande. 

Få sin röst hörd  

Definition 

Om barnet skall få inflytande i verksamheten så behöver de få sin röst hörd och att den blir 

lyssnad på. Barn ska känna att det de säger har en betydelse och är viktigt. De är pedagogerna 

som oftast har makten att bestämma vem eller vilka som ska få sin röst hörd (Arnér 2009). 

Observation 

Att få sin röst hörd skiljer sig lite olika beroende på situation och om de är barnen emellan 

varandra som diskuterar eller om barnen pratar med pedagogen. Vid de flesta observationer 

uppenbarar det sig att barnen lyssnar på varandra och avbryter inte när någon har ordet. 

 När barnen pratar eller ställer frågor till pedagogen svarar denne ibland och ibland inte. Likväl 

att få sin röst och vilja hörd visar sig när pedagogerna låter vissa barn klippa ut solstrålar och 

vissa inte alls: 
 

 Saga frågar pedagogen om de får klippa ut solstrålarna. Pedagogen svarar inte och ett annat barn 

svarar Saga att alla barn ska få klippa. Under tiden barnen diskuterar ritar pedagogen upp linjer på 

ett papper. Hon frågar Sabina om hon ska klippa och ger henne papperet. Saga säger att nästa gång 

vill hon klippa, hon får inget svar och frågar nu om hon får klippa ut en solstråle. Pedagogen 

svarar alldeles strax. Saga får aldrig klippa ut någon solstråle. (2.2) 

Analys 

Barnen visar på en viss osäkerhet om de får klippa eller inte. Barnens ständiga frågor visar på 

detta. Myndigheten för skolutveckling, (2004 B), menar att barnen måste få känna att de är en 

vikig del i förskolan, att deras röst har en betydelse. Genom att pedagogen tillåter viss barn 

klippa, trotts att alla från början skulle få det, visar på att pedagogen inte lyssnar till vad barnen 

har att säga. Genom att ignorera barnen, förmedlar hon att man inte behöver visa hänsyn till allas 

röst. Risken är att barnen tar till sig detta och vidare i sin livsvärld. På så sätt kommer barnens 

erfarenheter inte leda till en hållbar utveckling. Detta kopplas till förskolans läroplan, Lpfö98, 

rev.2010 (Utbildningsdepartementet 98/10) står det under grundläggande värden: 
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”Barn tillängar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningsätt påverka barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (S.4) 

Intervjuer ansvarig Evelina Hallin  

Frågeställningen som dessa intervjuer skall besvara är: 

 Hur upplever barn sitt inflytande i förskolan?  

 

Vad barnen har för inflytande i verksamheten kan ses flera gånger under intervjuerna. Hur 

detta inflytande ser ut undersöks i denna studie ur ett barns perspektiv, där barnen informerar 

författaren om sig själva och sina egna uppfattningar. Det är alltså barnets perspektiv som är i 

fokus, inte vad någon vuxen tror att barnet tycker. Författaren B låter barnen komma till tals och 

använda sina ord, för att förklara hur de själva ser på sitt inflytande ur deras synvinkel. Detta 

innebär enligt Arnér att inta ett barns perspektiv.  

 

Rubrikerna i denna resultatdel är: 

 

 Inflytande 

 Få sin röst hörd (bli lyssnad till) 

 Barns medvetenhet 

Inflytande 

Författare B ställer frågan till barnen om de förstår begreppen demokrati och inflytande. Detta 

gör författaren för att inte ta barnen förgivet och deras kunskap. Två flickor i intervjuerna 1 och 

4 och två fem åringar i intervju 3 och 5 svarade nej, de kände inte igen dessa ord. Saga i intervju 2 

svarade att hon kände igen ordet inflytande och efter en stunds betänkande så svarade hon att det 

var en bäck, Selma i intervju 6 kände också igen ordet inflytande och gav ordet förklaringen man 

flyter.  

Utifrån dessa svar kan författare B dra slutsatsen att barnen inte förstår eller har erfarenhet av 

att använda begreppen, vilket inte är konstigt då det är abstrakta begrepp som inte används i 

barnens vardag. När författare B gav barnen exempel på vad demokrati och inflytande kan vara ” 

Om ni har vila så kanske du får bestämma vilken bok ni ska läsa? Om du säger att jag vill leka en 

lek, brukar du få leka den leken då?” Da svarar alla ”ja”.  

Slutsatsen som kan dras är att barnen verkar ha en uppfattning om vad ”bestämma” är då de 

utan tvekan svarar på en fråga med det begreppet. Författare B valde att använda detta ord under 

intervjuerna, då barnen känner igen det. Inflytande och bestämma är inte av synonym med 
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varandra vilket författare B är medveten om men valet av att använda det ordet är för att barnen 

hade en förståelse för det och kunde då svara på frågorna som ställdes.  

Definition  

Inflytande definieras som att låta barnen få sin röst hörd, att barnen skall ges möjlighet att 

påverka sin situation på ett påtagligt sätt för att kunna känna att de ges inflytande (Arnér).  

Respondenternas uppfattning om inflytande på förskolan 

Barnen är tveksamma över vad de får bestämma om. De verkar veta mycket om vad de inte får 

bestämma över, mindre om vad de får bestämma över. Ett exempel på denna tvekan: 

Signe fem år i intervju 5:  
 

F: Vad brukar ni få vara med och bestämma då? 

B: I alla fall inte att man får tramsa. 

F: Det får ni inte vara med och bestämma om, för det har fröknarna sagt att det får man inte     

    göra.   

B: Nej,  

F: vad får ni vara med och bestämma om då? 

B: Hmm… nee jag vet inte.  

F: Vet inte? 

B: Jag kommer inte ihåg 

F: Om du säger att jag vill leka en lek, brukar du få leka den leken då? 

B: Japp, vi får bestämma om vi ska leka men vi får inte bestämma om när vi ska gå ut eller   

    inte.  

F: Nee okej, det får ni inte bestämma. Utan det bestämmer dom? 

B: Mmm. 

Analys 

Ovan excerpt visar att Signe på egen hand inte vet vad de får bestämma om. Hon har dock en 

klar syn på vad hon inte får bestämma om, för det finns saker som redan är bestämt utav 

pedagogerna och detta är att de bland annat inte får ”tramsa”. Signe förklarar att tramsa innebär 

att får varandra att skratta genom olika roliga saker som de gör. Hon berättar att pedagogerna blir 

arga på dem när de tramsar, för att de inte lyssnar på pedagogerna när de talar till dem.  

Här syns det att det finns ett rätt eller ett fel beteende, Arnér kallar detta regelsystem där det 

finns många måsten och regler om vad barnen inte får göra. Detta regelsystem byggs på normen 

för hur ett barn skall bete sig och har skapats av de vuxna som jobbar inom 

förskoleverksamheten. 

Längre fram i intervjun med Signe säger hon att ”de i alla fall får tramsa på gungan ute”. 

Persson (2010), använder fyra ord: diskussion, ansvar, ömsesidighet och öppenhet dessa ord 

anser han kan skapa ett fungerande samhälle. Genom en öppen diskussion på förskolan mellan 

pedagoger och barn där båda kan komma till tals så finns det förutsättningar att kunna lösa 

diskusen om leken tramsa på ett ömsesidigt sätt tillsammans. Genom att de nu får tramsa på 

gungan kan visa på att barnets röst har blivit hörd och hon har kanske påverkat sin situation och 
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får bestämma till en viss del, eller om de tramsar ute så stör det kanske inte lika mycket som 

inomhus och vid matbordet? 

 Regler på förskolan 

De saker som barnen får bestämma på förskolan är vilken lek de vill leka, om de vill klä ut sig, 

bygga pärlplattor, pyssla, läsa bok, leka i sandlådan, bygga kojor, ha kul och gunga. Det finns även 

saker som barnen säger att de inte får göra på förskolan, vilket betyder att de inte kan bestämma 

över detta. De får inte slåss, puttas, nypas, tramsa, tramsa vid matbordet, de får inte lämna gården 

och gå över till skolans gård (de ligger grind i grind), inte gå nere till nedre plan utan att det finns 

någon fröken där. För att få tillgång till nedre planet måste barnen först fråga om lov och ibland 

får de och ibland inte. De får inte heller skratta åt en kompis om den vill säga något, inte gå upp 

på vinden och inte in på kontoret (undantag från denna regel är om om barnen vill skriva ut 

något), slutligen får de inte springa inomhus. 

Det barnet inte får göra och inte kan bestämma över, samt det de får bestämma över delas in i 

följande kategorier: 

 

Vad man inte gör mot sin kompis:  Regler: 

Inte slåss    Inte trams vid matbordet 

Inte puttas    Inte lämna gården 

Inte nypas    Inte vara nedre våningen utan vuxen 

Inte skratta åt en kompis som talar  Inte vara på kontoret 

    Inte vara på vinden  

Vardagsrutiner   Inte springa inomhus 

Lekar de vill leka, Klä ut sig 

Bygga pärlplatta, Pyssla 

Läsa bok, Leka i sandlådan 

Bygga kojor, Ha kul, Gunga 

 

Att barnen kan ge en så detaljerad information om vad de inte får göra kan bero på att de 

arbetar med ett projekt/tema som handlar om att vad man inte får göra mot sina kompisar. Detta 

kallas den gula solen/vänskapssolen som barn och pedagoger har tagit fram tillsammans.  

I intervju 2 säger Saga: 
 

F: Men vad har ni gjort med vänskapssolen? 

B: Ehh 

F: Den gula 

B: Om man slåss då får man gå till vänskapssolen men den som har slogit en  

F: Mmhm, Varför gör man det då? 

B: (Tyst en stund) så att man får klappa den som är ledsen och trösta. 

F: Så ni visar vänskapsolen och visar att man inte får göra så. 

B: Mm 

 



29 

 

Utifrån exemplet så vet barnen vad solen kan användas till. De har gjort den för att bli 

påminda om vad man inte bör göra mot sin kompis.  

Analys  

Barnen får bestämma över den fria leken, vilket innebär att det är i leksituationerna som barnen 

upplever inflytande. Kategorin vardagsrutiner fick namnet på så sätt att det som barnen får göra 

och bestämma över är alltså begränsat till dagsstrukturen och den miljö och material som finns 

tillgänglig för barnen. Om leken ska genomföras inomhus eller utomhus är inget som barnen får 

bestämma över, utan det gör pedagogerna. Barnen har fått vara med och bestämma hur de inte 

ska vara mot sin kompis för detta framgår i intervjuerna att de jobbat med detta genom 

vänskapssolen. Kategorin regler som finns på förskolan kan författaren inte uttala sig om barnen 

har fått vara med och bestämma om. Utifrån det Signe säger i intervju 5 ”om du fick bestämma 

vad skulle du bestämma om då?” Hon svarade att hon skulle bestämma ”att man fick tramsa 

jämnt”. Här blir författarens tolkning att barnen inte har fått vara med och bestämma de punkter 

som ligger under kategorin reglerna.  

Om barnet fick bestämma på förskolan 

Selma i intervju 6 berättar att om hon fick bestämma så skulle hon bestämma att de andra barnen 

skulle göra något utan henne, hon skulle se till att alla barnen gick ut på gården.  
 

F: Aha, men du då? Du som skulle bestämma och inte va mä, vad gör du då då? 

B: Skriver 

F: Skriver , vad ska du skriva då rå? 

B: Att dom skall göra andra saker och gå ut i skogen å plocka upp kapsyler  

F: Mmhm skall du vara en liten fröken då kanske? 

B: Ne 

F: Är det de du bestämmer? 

B: Ne att jag ska vara ett barn och bestämma. 

F: Du ska vara ett barn och bestämma,  

B: Och då får inga vuxna vara med. Barnen får plocka upp basillerna  

F: Dom vuxna får inte vara med det är bara barnen som ska gå ut i skogen. 

B: Mm, men dom får också en karta. 

F: Jaha så dom vet vart dom ska? 

B: Mm  

F: Vilken tur så dom hittar tillbaka 

B: Mm annars går dom vilse. 

F: Ja å det vill vi ju inte. 

B: Ne 

Analys 

I exemplet ovan kan författaren se att Selma vill bestämma men fortfarande vara kvar i rollen 

som barn, hon vill inte vara en fröken men hon vill gör det som enligt henne är det som 

fröknarna gör. Vilket är enligt Selma att planera vad barnen skall göra. Selma väljer att barnen 

skall göra aktiviteterna utan pedagogerna, här får författaren en känsla av att det är ovanligt att 
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barnen bestämmer på förskolan och att deras möjlighet till bestämmande inte kan ske om 

pedagogerna är närvarande. 

Få sin röst hörd (bli lyssnad på) 

Definition 

Under intervjuerna valde författare B att använda begreppet ”lyssnar på” i intervjufrågorna istället 

för att få sin ”röst hörd”. Detta för att ”lyssnar på” är ett ord som barnen hör i vardagen på 

förskolan tillexempel ”Nu ska vi lyssna på Sara och hör vad hon har att säga”, det är inte lika ofta 

utifrån författarens erfarenheter som barnen får höra ”Nu ska vi låta Sara få sin röst hörd”. Där 

utav valet att i intervjuerna fråga barnen om de blir ”lyssnad på”. Om barnen skall kunna få 

inflytande i verksamheten så behöver de få sin röst hörd och att den blir lyssnad på. Barnen skall 

känna att det de säger har en betydelse och är viktigt. Det är pedagogerna som oftast har makten 

att bestämma vem eller vilka som skall få sin röst hörd (Arnér). 

Att lyssna på är att vara sams 

Att bli lyssnad på av sina kompisar verkar för barnen uppfatta som att hålla sams. Vi har i tidigare 

exempel sett att barnen är mycket medvetna om vilka regler som gäller på förskolan det vill säga 

vad man inte får göra så som att tramsa, slåss och nypas.  

Uppfattningen att hålla sams ger Saga i intervju 5 som säger ”att hennes kompisar lyssnar på 

henne men att ibland så bråkar de också”.  

Selma i intervju 6 säger ”att hennes kompisar lyssnar på henne men berättar att en kille på 

förskolan kastat hennes mössa på marken och slagit henne i bröstet och att han då inte lyssnat på 

henne.”  

Analys 

När Saga och Selma uttalar ett ”men” sätts bråket i motsats till att lyssna, att lyssna innebär 

därmed att inte bråka utan att hålla sams, kan författaren få fram från intervjuerna med barnen. 

Lyssna till varandra är att få sin vilja igenom och undvika konflikter. För inflytande så är det 

viktigt att få sin röst hörd men även lika viktigt att lära sig lyssna på någon annan, barnen bör 

även lära sig att respektera att vi kan tycka olika (Myndigheten för skolutveckling, 2004.A).     

Lyssnar pedagogerna till barnen 

Barnen säger att pedagogerna lyssnar på dem men de förmedlar också en uppfattning om att de i 

första hand lyssnar på varandra och att lyssna på barnen kommer i andra hand. Flickor i intervju 

1, 2, 3 och 4 säger att fröknarna lyssnar på dem om de talar till pedagogerna eller vill göra något 

så får barnen göra det. Under intervju 6 så föll tyvärr denna fråga bort och glömdes av under 

intervju tillfället, varför vi inte kan uttala oss om detta barns uppfattning.  

Flicka i intervju 5: 
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F: Men om du frågar fröknarna någonting då, brukar dom lyssna på dig då? 

B: Mmm 

F: Om du frågar om du vill göra något eller vill säga nått lyssnar dom på dig då?  

B: Mmm 

F: Va bra. 

B: Fast ibland måste dom prata färdigt.  

F: Ja, säger dom då, vänta lite för nu pratar jag här, säger dom så då?  

B: Mm eller så är dom bara tysta och sen när dom har pratat färdigt då pratar dom med oss.  

F: Jaha när dom har pratat klart, så ni får vänta lite grann?  

B: Mm 

Analys 

Det flesta av barnen som deltar i intervjuerna tycker att pedagogerna lyssnar till dem. Dock i 

exemplet ovan så kan författaren se att barnen får vänta på sin tur. Detta kan tolkas på så sätt att 

pedagogerna värderar det de säger till den andre före det barnet vill säga. Detta kan dock även 

vara som varje individ bör lära sig, att vänta på sin tur och förstå att det samtalet som förs just 

där, också är av värde. 

Barnens medvetenhet om temat som förskolan jobbar med.  

Förskolan där studien utförs har precis startat sitt arbete för grön flagg och när författarna kom 

dit hade pedagogerna och barnen satt upp en vänskapssol och under dagarna när författarna är på 

förskolan jobbar de med en miljösol som ska sättas upp på väggen. På förskolan pratar de mycket 

om miljö, plockar skräp, komposterar och jobbar för en hållbar utveckling. Under intervjun 

ställer författare B frågor till barnen om det de gör nu på förskolan för att se om barnen kan 

berätta för författare B vad det är som de jobbar med. 

Dessa frågor ställs för att se om barnen har en medvetenhet om det de gör på förskolan och 

varför. Myndigheten för skolutveckling, (2004 B), skriver att ”verksamheten/undervisningen 

behöver utformas så att de lärandes ges möjlighet att ta reda på, förstå och kritiskt granska olika 

uppfattningar, bakomliggande motiv och intressen.” (s.6). Genom att arbeta på detta sätt så kan 

verksamheten utveckla en medvetenhet och ett medvetet tänk hos barnen.  

Respondentens uppfattning om temaarbetet på förskolan 1 

Författaren frågar flickorna om vad den gröna och gula solen är. Det visar sig att barnen vet mer 

om den gula solen och vad den handlar om, den gröna solen är de flesta barnen väldigt osäker på 

och vet inte hur de ska förklara vad det är. Barnen är inte riktigt medvetna om vad det är 

förskolan jobbar. 

Den gula solen är för Sabina i intervju 1 ”när man inte ska slå varandra.” Sabina berättar också 

att de inte får nypas eller puttas, sen vet hon inget mer om solarna. Stina i intervju 4 berättar om 

den gula solen och den tror hon handlar om att man inte får bråka med varandra. Hon bekräftar 

efter följd frågorna att den är hur man skall vara en bra kompis.  
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Saga i intervju 2 svarar ”en vänskapssol och en sol, grön sol. Om den gula vänskapssolen 

berättar hon:  
 

B: Om man slåss då får man gå till vänskapssolen men den som har slogit en  

F: Mmhm, Varför gör man det då? 

B: (Tyst en stund) så att man får klappa den som är ledsen och trösta. 

F: Så ni visar vänskapsolen och visar att man inte får göra så. 

B: Mm 

 

Saga kan inte berätta något om den gröna solen för hon vet inte vad det står på den berättar 

hon. Författaren frågar om det är om miljön. Då nickar Saga, författaren vill få fram om Saga vet 

vad de gör med dem men efter en stunds tystnas så svarar hon att hon inte vet.  

Stina i intervju 4 vet inte riktigt vad den gröna solen är, hon kommer inte ihåg. När författare 

B frågar om det är den som är miljön, så nickar hon. 

Analys 

Här syns det tydligt att barnen vet mer om den gula solen än vad de gör om den gröna. Det de 

vet om den gula är vad de inte får göra mot sina kompisar. Bjöneloo skriver om att ”hållbar 

utveckling handlar om ansvar och solidaritet generationer, mellan folkgrupper och nationer, 

mellan kvinnor och män” (s.10). Frågan är dock om detta har kritiserats och problematiseras 

varför man inte får göra sådant mot sina vänner. Detta behövs för att skapa medvetenhet hos 

barnen, annars kan det blir svårt att jobba för en hållbar utveckling. Vad den gröna solen är under 

dessa intervjuer är väldigt osäkert hos barnen. Om barnen inte har medvetenheten om vad de 

gör, hur skall då barnen få inflytande? 

Respondentens uppfattning om temaarbetet på förskolan 2 

Sara i intervju 3 får frågan om de jobbar med något tema nu, flickan förstår inte vad som menas 

med tema. Författare B förklarar för Sara vad ett tema kan vara, att det kan vara något man 

jobbar för och berättar att under de dagar som författaren vart här kunnat se att det finns solar 

nere på väggen och att det verkar som att förskolan jobbar mycket med miljön. 
 

F: Vad jobbar ni för då? Vad tror du ni håller på med då? 

B: Vi är blixtpatrullen 

F: Är ni blixtpatrullen? Vad gör blixtpatrullen då? 

B: Dom plockar upp skräp. 

F: varför gör man det då? 

B: För att blixtpatrullen gör så. 

Analys 

Sara vet att hon ingår i en grupp som heter blixtpatrullen och deras uppdrag är att plocka upp 

skräp. Tyvärr så vet hon inte varför de gör det och detta tolkar författaren att det inte 

problematiserats av förskolan för att ge barnen medvetenhet i det de gör, vilket behövs för att 

kunna jobba för en hållbar utveckling. 
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Visar en glimt av medvetenhet 

Signe i intervju 5 hon vet att en av solarna som sitter på väggen är en miljösol, att den är grön och 

att den betyder att de skall hjälpa miljön. Författare B undrar hur de gör på förskolan för att 

hjälpa miljön, flickan berättar att de hittar skräp och att hon ser skräp överallt. Selma i intervju 6 

säger också att de plockar skärp och berättar om när de var ute och gick såg de glas på vägen och 

att de då plockade upp det, hon lägger även till att kapsyler är jätte vassa.  

Analys 

Signe och Selma visar på att det har förstått vad som menas med den gröna solen och hur 

förskolan gör för att hjälpa miljön. Barnen plockar skräp, glas och vassa kapsyler. Här kan 

författaren se att barnen har en viss medvetenhet om det som händer på förskolan. Det som 

författaren inte kan se är om Signe och Selma vet varför de plockar upp skräp.  

Sammanfattning av videoobservationer och intervjuernas resultat 

En sammanfattning av resultatet från videoobservationer och intervjuer visar att barnen har 

möjlighet till olika val men de är begränsade. Barnen har även inflytande i verksamhetens fria lek 

och fria aktiviteter. I förskolans vardagliga rutiner och planerade aktiviteter kan författarna inte se 

något direkt inflytande. I videoobservationer kan författarna se att barnen ibland får val som 

tillexempel om de vill delta eller ej i planerade aktiviteter, detta väljer författarna att inte kalla 

inflytande utan valmöjligheter då det är tydligt avgränsat.  

När barnen skall lyssna på varandra och få sin röst hörd hos sina kompisar. Så framgår det i 

intervjuerna ur barns perspektiv att några av barnen tycker att de får sin röst hörd medan de 

andra säger att de får sin röst hörd ibland men inte när det uppstår konflikter, när barnen hamnar 

i dessa tycker de inte att deras vänner lyssnar till dem. Medan i videoobservationerna lyssnar 

barnen till varandra och visar hänsyn till sina kompisar. Detta är en skillnad som författarna kan 

se mellan de olika metoderna. 
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Diskussion 

Här presenteras diskussionen som skall besvara underökningens syfte och frågeställning. 

Diskussionen kommer att föras kring resultatet som författarna fått fram tillsammans med 

relevant litteratur som användes i bakgrunden. Upplägget för diskussionen kommer att vara 

format som en tratt: 

 

 

Detta upplägg har författarna valt för att först sammanställa vad resultatet säger om barnens 

inflytande, hur leder detta till demokrati begreppet och den demokratiska processen. Kan det som 

författarna sett i den överdelen av tratten leda till hållbar utveckling där individen tar ett eget 

ansvar, är aktiv och en engagerad medborgare.   

 

Undersökningens frågeställningar är: 

 Hur gestaltas barns inflytande i förskolan? 

 Hur upplever barn sitt inflytande i förskolan?  

Inflytande 

Inflytande i verksamheten kan ses i flera former, att barnet får sin röst hörd, att barnet kan 

påverka/vara med och bestämma, uttrycka sina tankar och åsikter, stå upp för sina val och utgå 

från barnets intresse. Detta grundar sig i Arnér och är en viktig del i vår underökning.  

 I intervjuerna tolkar författare B att för barnen är inflytande när de får vara med och 

bestämma detta är inte så konstigt då författare B bytte ut ordet inflytande mot bestämma under 

intervjun, för att de skulle förstå författare B och dess frågor.  
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Det resultat som presenteras är att barnen får vara med och bestämma i den fria leken och 

barnen får göra flera saker på förskolan som exempelvis: leka, klä ut sig, pyssla, gunga, leka i 

sandlådan och bygga pärplatta bland annat. Det som författarna ser, är att det som barnen känner 

att de har inflytande över och möjlighet till att bestämma över är det material och sådant som 

redan finns på förskolan för barnens skull. Dock i videoobservationerna ser författarna att 

barnen får vara med och påverka sin situation emellanåt som tillexempel om de ska vara med på 

samlingen eller om de så önskar hellre vara ute än inne. Barnen blir inte påtvingade och kan 

därmed påverka dessa situationer och får en viss del av inflytande, (Arnér). 

Arnér skriver att barnet bör kunna påverka sin tillvaro på förskolan för att känna att de ges 

inflytande. Frågan är om man kan kalla detta för inflytande, då barnen får välja av det som redan 

finns tillgängligt och då barnen får val alternativ? De säger inte själva vad de vill göra utan får 

välja utav det som erbjuds. Författarna anser att detta är tveksamt, om det skall vara ett inflytande 

och en påverkan borde det också innebära en viss förändring, vilket författarna inte kan se 

händer i observationer och intervju. Författarna kan inte uttala sig om barnen har möjlighet att 

påverka det som förskolan köper in eller att barnen får vara med och bestämma vad som skall 

finnas på förskolan.  

Pedagogernas intentioner är goda men genom deras val av ord blir undervisningen i förskolan 

en normerande undervisning då det ofta finns ett rätt svar på frågorna som pedagogerna ställer 

till barnen. (Myndigheten förskolutveckling, 2001). Pedagogerna i observation 2.4, säger till 

barnen ”vad ska man tänka på då?”. Om pedagogerna istället valt att säga ”vad kan man tänka 

på?”. Öppnar pedagogerna upp för en diskussion och svarsalternativ blir fler istället för att göra 

aktiviteten till ett förhör, med ett rätt svar.  

Pedagogerna frågar barnen och ger dem val i aktiviteterna som i observation 2.1 där barnen 

skall få välja färg på pennorna som de ska skriva med på solstrålarna i miljösolen. Ett barn frågar 

om de ska ha regnbågens alla färger? ”Ja, varför inte” svarar pedagogen. En flicka säger att hon 

vill skriva med gul penna, pedagogen svarar att det kan bli svårt att se på det gröna pappret om de 

skriver med gult, så hon får välja en annan färg. Efter en stund konstaterar pedagoger att svart 

penna syns bäst på det gröna pappret och barnen håller med.  

Det som synliggörs här har författarna valt att kalla för skeninflytande på så sätt att barnen ges 

alternativ och möjlighet till inflytande men i slutändan var alternativen små och även där så fanns 

det rätta svar på frågan och det blir svart penna. Skeninflytande kan författarna även se i denna 

observation 2.2 då pedagogen frågar barnen om hur solstrålarna skall se ut, men i slutändan redan 

själva bestämt hur en solstråle bör vara. Pedagogen säger att hon rita raka linjer på pappret så att 

det blir snygga solstrålar som barnen sedan får klippa efter.  

Pedagogen borde i dessa situationer öppna upp för en diskussion med barnen och lyssna till 

deras tankar och idéer om hur tillexempel en sol och dess solstrålar skulle kunna se ut. Genom att 

pedagogerna använder sig av Hur och Vad frågor så skapar det enligt (Pramling Samuelsson; 

Mårdsjö Olsson, 2007) en dialog som inte ger känslan av att det finns ett rätt och fel svar. Om 
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pedagogerna problematiserar det som barnen gör och säger kan detta användas som ett innehåll i 

aktiviteter och i verksamheten. Ett exempel på när pedagogerna borde ha använt sig av öppna 

frågor och problematiserat det som händer är i observation 2.4, för här lägger istället pedagogerna 

ett ansvar på barnen som de inte kan lösa (skogen som dööör när de ritar på fel sätt). Barnen blir 

ledsna när de tror att alla träd kommer att ta slut om de inte ritar fullt på pappret. Här kunde 

pedagogerna ha ställt frågor som; kan man göra papper av annat än av träd? Det går ju att 

återvinna papper, varför behöver vi träd? Hur kan vi göra för att få nya träd?  

Genom öppna frågor skapa en diskussion som kanske kan ge barnen en medvetenhet i det de 

gör och förstå varför de väljer att göra det de gör, så kanske i slutändan kan barnen bestämma 

själva hur de vill handla, när de är medvetna om problematiken (Arnér). 

Det är också viktigt att om barnen i förskolan inte tar plats eller hörs finns de ändå där och 

behöver bli insläppta i verksamheten känna att de har ett inflytande. Det behöver ligga i 

pedagogernas intresse att ge barnen utrymme även om de inte tar den platsen och öppna upp för 

diskussion och frågor. Därav är det viktigt att pedagogen utmanar och ställer viktiga frågor till 

barnen, pedagogerna måste anstränga sig att först vad barnen tycker och tänker.  

Pedagogerna behöver våga kritisera sig själva och ställa sig frågor som bland annat vart ligger 

fokus på, deras intressen eller på barnets? Vi kan inte veta vad barn lär sig, om pedagoger 

försöker ändra barnets attityd och jobba för en hållbar utveckling vet vi ändå inte hur barnet 

agerar som vuxen i farmtiden (Johannesen & Sandvik, 2009). 

Demokrati  

Om förskolan ger barnen möjlighet att ta ansvar för sig själv, får göra sin röst hörd och lära sig 

lyssna till andras röst ges även de minsta barnen möjlighet att delta i ett fungerande och 

demokratisk samhälle. 

 
”Det handlar om att ge dem inflytande i den vardag där de befinner sig tillsammans med oss 

vuxna. Det innebär att låta dem vara med och prata om det som berör dem och låta deras idéer 

komma fram, helt enkelt för att de skall känna sitt värde och för att lärare i förskolan ska kunna 

fullgöra sitt uppdrag om demokrati fostran i förskolan.” (Arnér,2009, s.7-8) 

 

Barnen ständiga frågor i observation 2.4. visar på att de ser en fara med att bara rita ett streck 

och att det är ett stort ansvar att inte slösa på papper. Pedagogerna på förskolan borde ha lyft 

fram diskussioner om hur man kan skydda miljön istället för att påpeka falska konsekvenser. Alla 

träd kan omöjligen dö om man bara ritar ett enda streck på ett papper. För att samhällets skall bli 

demokratiskt menar Persson att orden jämlikhet, solidaritet, rättvisa och frihet behöver finnas 

med och om samhället skall fungera så behövs även dessa ord; diskussion, ansvar, ömsesidighet 

och öppenhet. När barnen försökte öppna upp för en diskussion borde därför pedagogen tagit 

tillfälle i akt och pratat om miljöfrågor och inte påståenden. Om frågor ställts behövs träd om 

man återvinner papper, kan man rita på någonting annat än papper. Dessa öppna frågor kan leda 
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till att barnens idéer kommer fram och genom att barnen får vara med och diskutera leder det till 

demokrati i förskolan (Arnér). 

Demokrati handlar också om medborgare som vill och kan handla för det ”goda” samhället. 

Författarna tror att barn som inte vågar göra egna val eftersom pedagogerna alltid har gjort dem 

åt barnet, eller vågar ifrågasätta, kommer aldrig utveckla denna förmåga själv. Detta är något som 

barnen behöver öva sig på. Har barnet fått känna att det kan påverka så vågar det kanske försöka 

igen. Detta måste dock iscensättas av läraren, annars händer det inte. Barnen kan inte skapa 

demokrati av sig själv utan det är genom vuxna förebilder som barnen kan utveckla egna 

ställningstaganden. Pedagogerna på förskolan borde ha öppnat upp för samtal med barnen då det 

fanns tillfälle för det och ge barnen möjlighet att reflektera för att det är först då det kan bli 

demokratiskt. 

Demokratisk process 

I undersökningen visar resultaten på att pedagogerna jobbar efter en normerande undervisning 

denna bygger på normen för hur ett barn skall bete sig och detta har skapats av de vuxna som 

jobbar inom förskoleverksamheten, (Arnér). I resultatet kan vi se att det finns mycket saker 

barnen inte får görs så som regler på förskolan och regler hur man inte behandlar sin kompis. 

Normerande undervisningen innebär att pedagogerna vill lära barnen om vad som är rätt eller fel 

nu för att sedan handla efter detta i samhället.  

Pedagogernas intentioner är goda det syns i verksamheten och enligt läroplanen för förskola så 

är det pedagogernas uppdrag att fostra demokratiska medborgar och då behöver barnen veta att 

de inte får slåss, nypas eller vara dum mot sin kompis, detta handlar om den sociala anpassningen 

till dagens samhälle. Dock så kan normerande undervisning i förskolan skapa konsekvenser för 

barns inflytande (Arnér). För det finns endaste ett rätt svar och aktiviteterna är bestämma utifrån 

vad pedagogerna tycker att barnen skall lära sig, så blir det svårt för barnen röst att bli hörd och 

möjligheten till inflytande försämras.  

Det finns exempel i resultat som visar på normerande undervisning i observation 8, där visar 

det sig att det finns rätt och fel ställen att gömma på bilder på och det är läraren som vet det rätt 

svaret. Detta kan ses i observationen då barnen frågar pedagogen gång på gång om vart de kan 

lägga korten. Här visar barnen på att de inte har barnet har inte tilltro till sig själv, att där de 

lägger kortet är ett bra ställe utan väntar in pedagogens bekräftande.  

Pramling Samuelsson; Mårdsjö Olsson (2007), anser att det är viktigare att barnen litar till sin 

egen kunskap före dem litar på någon annans. För att barnen skall kunna skapa i en demokratisk 

process behöver de kunna lita till sig själva och sina idéer och för att barnet skall bli aktiv i denna 

process behövs det att barnet deltar med sina egna tankar, åsikter och handla medvetet. 

I intervjuerna berättar barnen för författare B att de plockar skräp, är med i blixtpatrullen för 

att hjälpa miljön men det vet egentligen inte varför. Detta visar på att barnen inte är medvetna 



38 

 

om varför de gör det de gör, detta skapar konflikter för att om barnen skall kunna ingå i en 

demokratisk process behöver de ha en medvetenhet om det de gör.     

 Förutsättningen för att barnen skall kunna bli en del utav den demokratiska processen så 

behöver de inflytande och ges möjlighet att skapa sin egen kunskap. 

Utifrån resultatet tolkar författarna att den demokratiska processen i förskolan tyvärr ej 

uppnås då förskolan jobbar ur en normerande undervisningstradition som inte ger barnen 

möjlighet till inflytande, göra sin röst hörd och ges förmågan att dra egna slutsatser för vilken 

handling som kan vara rätt. För att barnen skall ges denna möjlighet bör pedagogerna börja jobba 

efter undervisning för hållbar utveckling som innebär aktiva barn, som har genomlevt demokrati 

och samtala om hur individen skulle kunna handla för att skapa förutsättningar för framtiden 

(Myndigheten för skolutveckling, 2001). Hur ska barnen som har upplevt den normerande 

undervisningen kunna handla självständigt i framtiden?  

Hållbar utveckling 

Teori och begrepps definition i denna undersökning visar på att barnens inflytande behövs på 

förskolan för att det skall kunna bli demokratiskt. För att demokrati skall uppnås på förskolan så 

behövs det att alla anstränger sig för att utveckla en samvaro som är ansvarsfull (Arnér). För att 

demokrati skall kunna vara en del av förskolans värdegrund så bör pedagogerna lyssna till barnen 

åsikter, tankar, idéer, öppna upp för frågor i fria diskussioner och ge barnen möjlighet till 

medvetenhet och kritiskt tänkande. Det är nu detta kan leda till en demokratisk process. 

Myndigheten för skolutveckling, 2004.B, skriver att hållbar utveckling är ett svår definierat 

begrepp men kan tolkas på detta sätt ”Att det är det pågående samtalet som håller hållbar 

utveckling levande” (s.15). 

Författaren ser här och i resultatet att tavlan som målades upp innan behöver bakgrunden som 

är demokrati och detaljerna som leder till inflytande för att skapa processen som kan stödja 

hållbar utveckling. Enligt Myndigheten för skolutvecklig, (2004.B) för utbildning inom hållbar 

utveckling skall stödjas så bör barnen ingå i en demokratisk process. 

Sammanfattning  

Hur ser barnens inflytande i verksamheten ut är frågan som ställs i undersökningen. En snabb 

överblick visar på att det finns inflytande på förskolan via observationerna men att dessa tyvärr 

visar på sken inflytande där valen är riktade och det finns rätta svar i frågorna som pedagogerna 

ställer. Ur barnens perspektiv i intervjuerna tycker barnen att de får bestämma men i resultatet 

visar det sig att de har inflytande och bestämmer om sådant som redan är en del av förskolan och 

är till för barnen. Barnen kan inte stå upp för sina val, törs inte ta egna initiativ, får inte sin röst 

hörd, ges inte inflytande på det sättet som behövs för att kunna fylla ut tavlan och nå ramen för 

hållbar utveckling.  
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Metoddiskussion  

Författarna vill förtydliga att observationerna och intervjuerna skedde på en begränsad tid på 

förskolan, så det går inte att generalisera det vi uttalar oss om utifrån de material som är insamlat.  

Om författarna befunnit sig på förskolan vid ett annat tillfälle så finns möjligheten att annat 

resultat hade framträtt. 

För och nackdelar med metoderna 

Videoobservation (Om gjort och klippt och klistrat) 

För delen med videoobservation är enligt Bjørndal (2006) att en inspelning aldrig går förlorad. En 

videofilm finns alltid kvar och observatörens begränsade minne påverkar därmed inte 

informationen. Videoinspelning ger den fördelen att man kan spola tillbaka upprepande gånger 

och titta och lyssna på ögonblick som tidigare inte blev registrerade, vilket leder till att missad 

information kan då synligöras. Genom att spela upp videofilmen fler gånger kan man även se 

saker på nya sätt och då få förståelse av hur barnens handlingar påverkar den demokratiska 

processen. Där utav är det lättare att förstå för att sedan kunna analysera barnens handlingar efter 

studiens syfte. Bjørndal anser att videoinspelning har den fördelen att levande bilder visar ett 

helhetsutryck av en aktivitet. Att välja enbart ljudupptagning eller löpande protokoll var därför 

inte angeläget som metod i denna studie. 

När en videoinspelning ska utföras är det vikigt att som observatör vara medveten om vilka 

nackdelar som kan uppstå. Bjørndal menar att en inspelning kan komma att påverkas av hur 

videokameran hanteras, vilken placering observatören väljer samt av vilken kvalitet kameran är 

av. En placering av videokameran kan även påverka hur pass bra ljuden framkommer under 

inspelningen. En kameravinkel kan påverka så att man inte ser barnens ansiktsutryck eller mimik 

tillräckligt tydligt, samt att en placering kan avgöra hur pass nära eller längre ifrån barnen syns. 

Detta kan medföra att vikig information kan gå förlorad. En annan risk är att vid en inspelning 

kan bakgrundsljud hindra det som var studiens syfte att ta reda på, komplicerat kan vara att förstå 

och uppfatta vad enskilda barn säger. Bjørndal anser dock att videoinspelning är den mest 

effektiva och noggranna observation av verkligheten observatören har tillgång av. 

Intervjuer 

Metoden intervju är en fördel när författaren vill få fram respondentens uppfattning och 

föreställning. Esaiasson anser att det finns tre allmänna råd när det kommer till urvalet av 

respondenter till denna typ av intervju. Respondenten skall vara en främling, det behöver inte 

vara så många intervjua och att respondenten inte är subjektiv och expert på sitt ämne. Utifrån 

dessa råd så ser författare B denna typ utav intervju passande för denna studie. En annan fördel 

med denna metod för vår studie är att författarna vill få fram hur barn ser och tänker om sitt 

inflytande. Detta kan besvaras genom att ställa de frågor som ger underlag för att besvara våra 
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frågeställningar i denna intervju. I en kvalitativ intervju med barn är det viktigt men en bra 

kommunikation och inta ett barns perspektiv, vilket är en utav utgångspunkterna i denna 

undersökning, Dalen. 

En nackdel kan vara att författaren inte har tillräckligt med kunskap om kommunikation med 

barn, detta kan leda till att båda kan känna sig osäkra och bli förvirrade under intervjun, Dalen. 

Detta förhindrar författare B genom att läsa litteratur om just samtal med barn. 

Reflektion 

När undersökningen pågick upptäckte författaren att det var svårt att få med allt det barnen 

gjorde. Barnen rörde sig snabbt och försvann då och då ur bild. Att höra vad barnen sa var även 

ett hinder vid vissa tillfällen. När författare A försökte filma alla barn vid planerad aktvitet, visade 

det sig att barnen ibland försvann åt olika håll. Detta var ett dilemma som inte gick att påverka.  

Författare A har lärt sig att det är vikigt att filma så mycket det bara går. Författaren insåg att 

missad information gick förlorad, då kameran inte var på vid tillfällen där man såg att barnen 

handlade av eget inflytande. Den förlorade informationen kan inte användas då den inte blir 

empirisk, trotts att författare A vet genom egen upplevelse att barnen agerade efter det som 

undersökningen syftade till.   

Författare B är medveten om att under intervjuerna med barnen så tappades bakgrunden till 

arbetet bort en aning vilket har gjort att empirin som samlats in inte kunnat bidra på det sättet 

som hoppats till undersökningen. Utifrån att ett barn inte ville delta i intervjun och 4 barn inte 

fanns på förskolan under intervjuprocessens gång har antalet intervjuer blivit väldigt få. Det är 

svårt att intervjua barn för de tappar lätt fokus och de har inte tålamod att sitta för länge, därför 

blev intervju tiden ganska kort. Författare B hade gärna tagit sig tillbaka till förskolan för att 

fortsätta och kompletterande av tidigare intervjuer men på grund av tidsbrist, som beror på att 

under terminens gång så har författarna varit tvungna att bytt handledare och då även inriktning 

på arbetet. När författarna sedan viste vad de skulle undersöka så var det svårt att hitta en 

förskola som levde upp till de kriterier som sökte för att kunna få validitet i sin undersökning. 

Utifrån tiden som gick bort i sökande av förskola och omstrukturering för författarna så 

försvårades möjligheten till att komplettera med ny empiri., på grund utav att tiden var för knapp. 

Dock har författare B lärt sig och förstår nu både vad Dalen och Esaiasson menar med att bättre 

att ha för mycket empiri än att behöver komplettera det som saknas. De skriver också om vikten 

att ha provat sina frågeställningar och gjort test intervjuer på barn innan de riktiga empirierna 

skall samlas in. Författare B har lärt sig att i metoden intervju så behövs det ett bra förberedande 

och mycket tid för att det skall ge studien det empiri som behövs. Där utav vikten att vara påläst 

om samtal med barn när denna typ av intervju med barn som respondenter genomförs, (Dalen). 

 Det positiva är att författare B har kunnat samla in tillräckligt för att kunna få svara på 

frågeställningen och att författaren har lärt sig att vikten om att vara påläst på ämnet och ha med 
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sig studiens bakgrund är A och O för att intervjuerna skall ge det empiri som eftersöks för en bra 

undersöknings skall kunna genomföras.     

Förslag på vidare forskning 

Ett förslag kan vara att göra en liknande studie som denna men att vara på en förskola under en 

längre tid för att eventuellt kunna se en demokratratisk process. För att se hur barn och 

pedagoger jobbar med olika tema och om dessa utgår från barnets intresse tillgodo ses och om 

detta påverkar barnets engagemang   

Ett annat exempel skulle kunna vara att göra en fallstudie och kolla på hur pedagogerna kan 

jobba för att barn skall få inflytande i planerade aktiviteter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Till föräldrar/vårdnadshavare med barn på förskolan. 

Vi är två lärarstudenter som läser vår examenstermin för lärarutbildningen vid Uppsala 

universitet, men vi bor dock i Gävle och Tierp. Denna examenstermin medför att vi ska skriva en 

D- uppsatts. Det vi vill undersöka/forska om är hur barnen genom demokratisk medvetenhet 

kan påverka den hållbara utvecklingen, samt att ta reda på hur barnen själva upplever sitt 

inflytande på förskolan. 

 

För att samla in fakta och resultat till vårt arbete vill vi utföra observationer av intervjuer med 

barnen samt utföra videoinspelningar vid 4 aktiviteter som är planerade av förskolan. Vi söker 

därför er tillåtelse så att dessa observationer kan utföras. i vår undersökning kommer barnen och 

förskolan att vara anonyma, vilket innebär att inga uppgifter om var materialet var, är insamlat 

och barnens namn kommer benämnas med påhittade namn. Både ni föräldrar/vårdnadshavare 

och barnen kan avbryta sitt deltagande under studiens gång, dock är det väldigt viktigt att era 

barn får deltaga så vi kan insamla material/data till vår uppsats. 

 

I tamburen kommer vi att sätta upp ett papper där vi vill att ni skriver barnets namn och er 

underskrift. Detta för att ha ett skriftligt godkännande från er utifrån de etiska reglerna. Dessa 

underskrifter vi vill ha senast den 27/4. Hoppas ni känner att detta ska bli kul och spännande 

för det är vår känsla. Om ni godkänner detta så kommer vi att starta observationerna V.18 på 

måndagen den 2/5.   

 

Om ni har några funderingar och frågor och vill kontakta oss så går det bra både via mail och 

telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Frida Berglund: frbe7292@student.uu.se    Tele: 070-312 66 21 

Evelina Hallin: evha6740@student.uu.se  Tele: 070-920 54 26 

 

Vår handledare på institutionen är Maria Hedefalk: maria.hedefalk@edu.uu.se 
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