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Syftet med vår undersökning var att ta reda på samt belysa på vilket sätt några lärare 

anser att barn ska få inflytande i förskolan. Vi ville även undersöka om lärarna anser 

att barnets ålder har betydelse för möjligheten till inflytande. Enligt förskolans läroplan 

ska barns behov och intressen ligga till grund för planeringen av den pedagogiska 

verksamheten samt utformandet av förskolans miljö (Skolverket 2010). Vi valde att 

göra en enkätundersökning bland verksamma lärare på två förskolor.  

 

Lärarna i undersökningen menar att det är viktigt att utgå från barnens intresse och 

behov. Genom att ta tillvara barns intressen både i utformandet av miljön och i olika 

aktiviteter kan lärarna kombinera barns inflytande med sitt ansvar för barns lärande. I 

enkätsvaren framgår att lärarna anser att barns tankar och åsikter är av stor betydelse 

för verksamheten. Att som lärare redan i tidig småbarnsålder lägga grunden för det 

livslånga lärandet, där det kan ses som viktigt att barnen får reellt inflytande. Det visar 

sig också att lärarna har olika tolkningar när det gäller begreppet inflytande och detta 

kan på sikt bli ett hinder i arbetet med barnen. Eftersom förskolans läroplan Lpfö 98 

reviderats fann vi det angeläget att undersöka om lärarna anser att det skett någon 

förändring i läroplanen när det gäller barns inflytande 
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1. Inledning 
Barns inflytande är ett aktuellt ämne i vårt samhälle och vi har valt att precisera det inom 

förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 står det tydligt att 

barn ska ha inflytande i förskolan och att det är lärarnas skyldighet att arbeta på ett sätt så att 

barnen får detta (Skolverket 2010). En viktig faktor i arbetet på förskolan är att fokus bör 

ligga på barnet när lärarna planerar och strukturerar verksamheten. Enligt läroplanen ska alla 

som arbetar inom förskolan verka för att varje barn utvecklar sin förmåga att vilja ta ansvar 

och ha inflytande i förskolan. Vidare står att förskolan ska ”sträva efter att varje barn ska 

utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och tankar och på så sätt få möjlighet att påverka sin 

situation” (Skolverket 2010:12). Med detta som bakgrund väcktes vårt intresse för att 

undersöka i vilken utsträckning som lärarna anser att barns inflytande ska styra verksamheten.  

Vår undersökning kommer att handla om på vilket sätt några lärare anser att barn ska få 

inflytande och om detta inflytande gäller alla barn. Fokus kommer att ligga på lärarna i de 

förskolor där undersökningen genomförs och inte på barnen. Empirin samlas in genom 

enkätfrågor som lämnas ut till de lärare som ska medverka. Förskolorna är belägna i två större 

städer i olika delar av Sverige. 

I vår undersökning kommer vi att belysa några lärares syn kring barns inflytande. Ska barn i 

förskolan få möjlighet till inflytande och delaktighet betyder det att vi som vuxna måste våga 

släppa kontrollen, skriver Johannessen & Sandvik (2009). Att våga ta till sig barns budskap 

genom lek, stillhet, med deras verbala och kroppsliga uttryck. När vi utgår från barns intresse, 

tillvaratar deras tankar och idéer ges barn möjlighet att påverka verksamheten. Genom barn 

och deras reflektioner har läraren möjlighet att hitta spännande utmaningar och om man 

medvetet lyssnar till barns diskussioner fås en insikt i vad de är intresserade av. Författarna 

poängterar även att barns röster är viktiga och bör få påverka gemenskapen. Ett sådant 

tänkande kan öppna barns inflytande i verksamheten (a.a.). Hör och uppfattar vi som lärare 

verkligen vad barn säger och menar? Hur lärare resonerar kring barns inflytande i förskolan 

kan också bero på flera faktorer som vilken barnsyn de har, hur de tolkar begreppet inflytande 

och hur de ser på det ansvaret de har gentemot styrdokumenten.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Dessa begrepp är centrala i vår studie:   

 Inflytande: Enligt Nationalencyklopedin betyder inflytande att man har möjlighet att 

påverka viss utveckling och delaktighet betyder aktiv medverkan. Vi kommer använda 

oss av samma begreppsförklaringar som Nationalencyklopedin. 

 Lärare: Förskollärare och barnskötare i förskolan. 
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1.3 Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka på vilket sätt några lärare anser att barn ska få 

inflytande i förskolan. I vårt arbete vill vi även undersöka om lärarna anser att barnets ålder 

har betydelse för möjligheten till inflytande. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur tolkar lärarna förskolans läroplan angående barns rätt till inflytande? 

På vilket sätt anser lärarna att barn ska ges möjlighet till inflytande i förskolan? 

På vilket sätt kan man beakta barns ålder i förhållande till inflytande i förskolan? 

 

2. Bakgrund 
Vi inleder detta kapitel med att presenterar Barnkonventionens syn på barns inflytande, sedan 

tar vi upp vad de styrdokument som styr förskolans verksamhet skriver om detta ämne. Vidare 

skriver vi om några metoder som beskrivs i litteratur samt av skolverket som användbara för 

att synliggöra barns inflytande. 

  

2.1 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter som ofta kallas Barnkonventionen antogs av FN 20 

november 1989 och Sverige ratificerade konventionen 12 juni 1990. Det innebär att Sverige 

har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga konventionen (Barnombudsmannen 2011). 

Därför går de styrdokument som finns för svensk förskola i linje med Barnkonventionen. 

Angående barns inflytande står det att ” Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är 

i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” 

(Barnkonventionen 2009:18). 

 

2.2 Styrdokument 

För att styra förskolans verksamhet finns olika styrdokument. I skollagen som utarbetas av 

riksdagen finns grundläggande bestämmelser för förskoleverksamheten. Riksdagen har fattat 

beslut om en ny skollag som gäller från 2011-07-01. I skollagen står det att barn ska få 

inflytande över utbildningen. Barnen ska informeras om det som berör dem och uppmuntras 

att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Det står också att sättet barnen ges 

inflytande och får information ska anpassas efter ålder och mognad samt informationens 

innehåll (Utbildningsdepartementet 2010).  

Regeringen har utfärdat förordningar som styr förskolans verksamhet. Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 är en sådan förordning som ska följas. I läroplanen står verksamhetens uppdrag, 

värdegrund samt de mål och riktlinjer som finns för arbetet i förskolan. Denna läroplan har 

reviderats och Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 gäller från 2011-07-01 
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(Skolverket 2011). Hall (2011) framhåller att den reviderade läroplanen inte innebär något 

nytt uppdrag för förskolan utan intentionerna är att höja ambitionsnivån i förskolans 

verksamhet.  

I förskolans läroplan står det om barns intresse, möjlighet att påverka och göra egna val. Det 

finns även en rubrik som heter Barns inflytande. Under den rubriken står det ”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” (Skolverket 2010:12). 

Läroplanen skriver om språkets betydelse för att kunna påverka. Ett av de mål som påtalar det 

är ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket 2010:12). Detta mål 

finns under rubriken Barns inflytande men även i andra mål står det om förskolans strävan att 

barnens förmåga att argumentera, uttrycka tankar och egna uppfattningar utvecklas (a.a.). 

Barns inflytande handlar inte bara om den tid de vistas på förskolan för under samma rubrik 

står det också om en önskan att barnen ska kunna förstå och handla efter demokratiska 

principer samt att de ska förberedas för ett demokratiskt samhälle (a.a.). Riddersporre (2011) 

skriver också att barns inflytande i förskolan hör ihop med fostran till demokratiska 

medborgare. I Barnkonventionen och skollagen står det om barnets ålder och mognad men i 

förskolans läroplan står det att alla barn ska utifrån egna förutsättningar få möjlighet att göra 

val (Skolverket 2010). Riddersporre (2011) påtalar att inflytandet inte gäller enbart de äldsta 

förskolebarnen utan alla barn i förskolan.  

Målen i läroplanen är strävansmål vilket innebär att barnen inte behöver nå dessa mål men 

förskolan ska ge möjlighet för barnen att nå dem. I Lpfö 98 reviderad 2010 läggs ett speciellt 

ansvar på förskolläraren att alla barn får ha ett verkligt inflytande på innehållet i 

verksamheten och arbetssättet. Dessutom ska hela arbetslaget arbeta för att barnen utvecklar 

både vilja och förmåga att påverka (Skolverket 2010). På vilket sätt läroplansmålen ska 

uppnås står däremot inte i läroplanen eftersom förskolans verksamhet är målstyrd vilket 

innebär att styrdokumenten har tydligt preciserade mål men med frihet att bestämma hur 

målen nås (Alexandersson 1999).  

I förskolans läroplan understryks det att det redan i förskolan ska läggas en grund för barnens 

förståelse för demokrati. Verksamheten ska formas efter grundläggande demokratiska 

värderingar och därmed lägga grunden för ett växande ansvar och intresse hos barnen 

(Skolverket 2010). Som lärare i förskolan har vi ett ansvar för att utforma verksamheten så att 

den överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna. En av 

förutsättningarna för barnens sociala utveckling är, att de efter sin egen förmåga får ta ansvar 

både för egna handlingar och för sin miljö i skolan.  

 

2.3 Verktyg för att synliggöra barns inflytande 

Kunskap om varje barns förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter är nödvändig för 

att kunna anpassa och utveckla verksamheten i förskolan, så att den blir stimulerande och 

utvecklande för alla barn. Genom att observera och reflektera över barn och vuxna i ett socialt 

sammanhang, där samspelet dokumenteras och analyseras, kan barns lärande och utveckling 

följas. Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan lyfter fram pedagogisk 

dokumentation som ett redskap för att synliggöra verksamheten. Där står ”Personalen kan 

med stöd av kontinuerliga observationer, samtal och dokumentationer av såväl enskilda barn 
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som barngruppen ta reda på vilka intentioner, behov och intressen som barn själva på olika 

sätt ger uttryck för” (Skolverket 2005:31).  

Dokumentationen kan ses som samlande av händelser i bilder och ord, som barn och vuxna 

kan dela med varandra, tänka tillbaka på och tala om. Pedagogisk dokumentation handlar 

dessutom om att synliggöra processer. Kennedy (2001) belyser också att dokumentationen 

kan lära oss att bli bättre lärare, bättre på att möta barnen, bättre på att lyssna på barnen och 

bättre på att förstå dem. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) understryker även att 

kunskap om barn i allmänhet och om de specifika barn lärarna arbetar med i synnerhet är 

betydelsefullt. Vad barn uttrycker måste därför tillmätas lika stor betydelse som det vuxna 

uttrycker skriver författarna. Det kan också ge svar på vad barn kan, hur de tänker och hur de 

lär, vilket innebär att både lärare och barn ingår i ett lärande. Vi måste ha våra ögon och öron 

öppna hela tiden för att inte missa tillfällen då vi kan lära oss hur barn tänker skriver Kennedy 

(2001). 

Det är viktigt att i förskolans vardag uppmärksamma vad som intresserar barnen. Det rör sig 

om att lyssna till vad barnen har att säga, ge dem tid att uttrycka sig och låta barnen känna att 

det de säger har betydelse, skriver Johansson (2003). Det gäller som lärare att uppfatta vad 

barnen menar och har för avsikter och tro på barnens förmåga att själva inse och komma 

underfund med saker.” Att låta deras tankar och frågor vara det viktiga, och inte om de tänker 

ꞌrättꞌ enligt mitt sätt att se på världen” (Kennedy 2001:149).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Här nedan kommer vi att presentera en genomgång av litteratur och tidigare forskning som 

berör vårt ämne. Vygotskijs och Piagets teorier när det gäller utveckling och det sociala 

samspelet behandlas i detta kapitel. Därefter tas barns rätt till inflytande upp genom att belysa 

nutida författare och forskares syn på inflytande. Vidare följer några forskares olika definition 

av begreppet barnsyn och teoridelen avslutas med att belysa demokrati och inflytande.  

 

3.1 Piaget och Vygotskij 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk barnpsykolog vars teorier haft stor betydelse för 

utbildningssystemet i västvärlden. Illeris (2007) skriver att Piaget hade en konstruktivistisk 

syn som innebär att människan själv skapar sin förståelse för omvärlden. Det är en syn som 

utesluter att barn är tomma kärl som ska fyllas med färdig kunskap. Denna syn som Piaget 

hade uppmärksammades mest efter hans död. Piaget ansåg att barns intresse och nyfikenhet 

på omvärlden skulle tillvaratas eftersom det får barnet att anstränga sig till skillnad från det 

som är påtvingat och förmodligen tar död på intresset. Han menade att barnets egen 

motivation gör att inlärning av kunskaper blir mycket effektivare (Jerlang 2008). Vidare 

skriver (a.a.) att Piaget ansåg att i en stimulerande miljö utvecklade barnen kunskap genom att 

de där kunde skapa egna erfarenheter.  

Smidt (2010) skriver att Piaget är mest känd för sin teori om utvecklingsstadier som innebär 

att barnet går igenom tydliga relaterade åldersstadier. Jerlang (2008) påtalar att enligt Piaget 

genomgår alla barn samma utveckling, alla på sitt eget sätt. Man kan inte hoppa över ett 



9 

 

stadium eftersom det ena stadiet är förutsättning för nästa. Illeris (2007) skriver att denna 

stadieteori alltid varit omdiskuterad. Enligt Jerlang (2008) delas stadierna in på följande sätt: 

Det sensomotoriska stadiet (0- ca 2år) 

Barnet skaffar sig kunskap på ett praktiskt sätt med sinnen och muskler. Även tänkandet är 

praktiskt och trots flera praktiska erfarenheter och en förståelse kan barnet inte sammanfoga 

detta till en helhet.   

  

Det preoperationella stadiet (ca 2-6/7 år) 

En början till förståelse av verkligheten och det symboliska tänkandet och språket utvecklas. 

Barnet upplever sig fortfarande här och nu och saknar ännu överblicken.  

 

Det konkret-operationella stadiet (ca 6/7- 11/12 år) 

Barnet kan fungera socialt och självständigt. Inom konkreta ramar kan barnet tänka abstrakt. 

 

Det formellt-operationella stadiet (ca 11/12-15 år) 

Förmågan till avancerat abstrakt tänkande utvecklas. Barnet kan i tanken gå utanför 

verklighetens gränser. 

Jerlang (2008) skriver att Piaget ansåg att barnet föds ”autistiskt” vilket innebär att barnet 

förstår sig som att det är hela världen. Efterhand som barnet gör erfarenheter utvecklas det till 

en egocentrisk förståelse som innebär att barnet förstår sig själv och sin värld utifrån sitt eget 

perspektiv. I det preoperationella stadiet ska barnet utveckla förmågan att föreställa sig något. 

Även om barnet utvecklas och ser sig som en självständig person kan det inte inta någon 

annans perspektiv enligt Piaget. Det innebär att de tror att alla andra tänker och tror som de 

själva gör, vilket kan få som konsekvens att barnet inte berättar om tankar eftersom andra 

redan vet det. Smidt (2010) påtalar att enligt Piagets teori måste barnet befinna sig på det 

stadium i utvecklingen då det har förmågan och förstår diskussionen om det över huvud taget 

ska vara värt att förklara saker verbalt för barn. Enligt Piaget är diskussion mellan barn i det 

preoperationella stadiet knappast möjlig. Piaget (2008) skriver att när barnen försöker förklara 

saker för varandra har de svårt att sätta sig in i den andres situation. Diskussionen består av 

motsägande påstående och de pratar var och en för sig i tron att de för en ömsesidig dialog, 

där man lyssnar och förstår varandra. Det tjänar inte till något utbyte av tankar. Piaget 

benämner denna typ av samtal för ”denna kollektiva monolog” (Piaget 2008:33).  

En av de som kritiserat Piaget var Lev S Vygotskij (1896-1934). Han var rysk psykolog som 

haft stor betydelse i den moderna pedagogikens och psykologins utveckling. Vygotskij hade 

en annan syn på betydelsen av det sociala samspelet. Jerlang och Ringsted (2008) skriver att 

enligt Vygotskij utvecklas barnet från en social existens till en utveckling av jaget. Det barnet 

först bara kan klara tillsammans med andra kan det senare med hjälp av den gemensamma 

erfarenheten lösa själv i sin egen tanke. Piaget såg också att människan föds social men 

menade då att de föds med förmågan att utvecklas till en social människa, men förmågan att 

förstå andra människors åsikter och inta någon annans perspektiv är inte medfödd utan måste 

utvecklas (Jerlang 2008). 

Vygotskij menade att till en början är barnets språk socialt och kritiserade Piaget teori om det 

egocentriska språket. Smidt (2010) skriver att Vygotskij ansåg även att barnets tidiga tal hade 

med kommunikation med andra människor att göra. Senare blir det ett egocentriskt och ett 

kommunikativt språk. Både Piaget och Vygotskij menade att det egocentriska språket 

utvecklas under förskoleåldern. Men till skillnad från Piaget menade Vygotskij att detta språk 
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är socialt. När barnet talar med sig självt kan det bättre överblicka situationen och Vygotskij 

såg att funktionen med språket är styrande och planerande. När barnet är i 3-7/8 års ålder 

skiljer det tydligare mellan det kommunikativa och det egocentriska språket. Detta gör barnet 

omedvetet och så småningom förändras det egocentriska språket till att bli av planerande art, 

Vygotskij kallade detta för det inre språket (Jerlang & Ringsted 2008). 

 

3.2 Barns rätt till inflytande 
Emilsson (2008) skriver i sin studie att det inte finns någon entydig tolkning av begreppet 

inflytande eller på vilket sätt det ska ta sig uttryck i praktiken. Trots att det finns betoningar 

på barns och ungas inflytande i läroplaner, skollag, FN:s Barnkonvention och statliga 

utredningar.  

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver inflytande som en etisk process som handlar om 

mer än val och majoritetsbeslut. I ett förskolesammanhang handlar inflytande om att barn har 

rätt att bli lyssnade på, på samma sätt som vuxna, att lärarna visar barnen respekt och att alla 

barn blir inkluderade. De betonar att när barn har inflytande ska deras uttryck påverka 

verksamheten på ett eller annat sätt. Johansson skriver i sin studie att ”Är det en rättighet för 

barn att göra sin röst hörd, läggs ett större ansvar på vuxna att arbeta med detta som 

utgångspunkt” (Johansson 2003:225). Om vi ska kunna ha ett demokratiskt förhållningssätt 

måste lärarna inom förskolan tro på barnens förmågor. Arnér (2009) skriver att begreppet 

inflytande betyder att barnen har en reell möjlighet att påverka sin situation.  

I Karlssons (2009) avhandling framkommer det att barns personliga intressen många gånger 

får stå tillbaka på grund av aktiviteter som redan är inplanerade. Även Johannesen & Sandvik 

(2009) lyfter fram nödvändigheten av att vi vuxna släpper makten om de minsta barnen, för 

att de ska kunna få det inflytande som de kan kräva i förskolan. Ju mer tid vi ger till 

vuxendefinierade aktiviteter, desto mindre tid blir det över för barnens egeninitierade 

aktiviteter. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) belyser samtidigt att barn alltid 

befinner sig i en underordnad position i relation till vuxna och har då små möjligheter att 

hävda sin integritet. I Emilssons (2008) studie framkommer också att barns inflytande sker på 

vuxnas villkor, att den dagliga verksamheten styrs av vuxnas regler som då hindrar barns 

möjligheter att påverka sin vardag. Arnér (2009) betonar att rutiner kan hindra barns 

aktiviteter. Författaren skriver att barn alltid har sina skäl att ta de initiativ de tar och att de 

söker kreativa aktiviteter. Hennes studie påvisar att barns initiativ begränsas av att de vuxna 

hänvisar till rutinerna. Forskaren påtalar att anledningen till detta kan vara att lärarna har svårt 

att lyssna till barns initiativ i stressiga situationer och att det då är lätt för de vuxna att säga nej 

till barns initiativ. Vidare lyfter (a.a.) fram att barn tar fler initiativ, samtalar mer, leken 

utvecklas och grupperna blir lugnare när de möts av ett mer tillåtande förhållningssätt ifrån 

pedagogerna. 

I Emilssons (2008) första studie påvisades att en svag lärarkontroll gav barnen större 

delaktighet i verksamheten. ”När läraren inte till fullo kontrollerade kommunikationens vad- 

och - hur aspekt verkade det skapas utrymme för barnen att ta egna initiativ och göra egna val 

vilket tedde sig betydelsefullt i tolkningen av barnen som just delaktiga” (Emilsson 2008:77). 

Det visade sig då att relationen mellan den vuxne och barnen blev på lika villkor, vilket 

bidrog till ökad kommunikation och därmed påverkades det pedagogiska sammanhanget. För 

att kunna vara delaktig förutsätts att det finns något att vara delaktig i, för både barn och 

vuxna (a.a.). Samtidigt framkommer det i den andra studien att en stark lärarkontroll inte 
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behöver begränsa barns inflytande. Om kontrollen blir begränsad eller inte tycks hänga 

samman med hur kontrollen upprätthålls. Det framkom även i denna studie att ett närmande 

av barnets perspektiv är ett villkor för dess delaktighet. Sammanfattningsvis resulterade 

studien i att om barn ska bli delaktiga krävs det en svag klassifikation och inramning men lika 

mycket ligger i lärarens intresse av att närma sig barns perspektiv. Ska barnen bli delaktiga 

måste läraren skapa mening och dela en verklighet, ge bekräftelse och respons, vara 

emotionellt närvarande och föra en öppen dialog med barnen, skriver forskaren. 

Engdahls (2011) avhandling om barns kommunikation och samspel, visar att det finns en stor 

variation i småbarns lärande. Forskaren skriver att denna variation inte bara beror på barnets 

ålder. En viktig faktor som påverkar småbarns lärande är lärarens förhållningssätt gentemot 

barnen och på vilket sätt läraren kommunicerar med barnen. Forskaren tar också upp lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande. Hon skriver att barn söker och erövrar kunskap 

genom socialt samspel, lek, utforskande och kreativitet, samt genom observationer, 

diskussioner och reflektioner. Vidare skriver (a.a.) att nyfikenhet, utforskning och lust att lära 

ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten som då bör baseras på barnets 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Sammanfattningsvis betonas det i avhandlingen att 

lärande och utveckling bör planeras så att barnen har roligt och blir involverade i 

verksamheten samt har rätt att påverka frågor som rör dem själva. 

 

3.3 Barnsyn 

Johansson (2003) skriver att barnsyn har att göra med pedagogisk människosyn. ”Det handlar 

om de vuxnas inställning till barnet som en person med förmågor, avsikter, behov och 

önskningar och i den mån man anser sig behöva ta hänsyn till dessa” (Johansson 2003:93). 

Trots att barnen är små har de funderingar, tankar och förmåga att erfara mening. Forskaren 

betonar att det gäller att bygga på barns intresse, kompetens och förmåga att förstå.  

En viktig fråga i vår verksamhet är på vilket sätt vi ser på barnet som person. Ytterst handlar 

ett synsätt på barn om människosyn och respekt. Hur barn definieras har betydelse för den 

omsorg och det bemötande som de får, skriver forskaren Hundeide (a.a.). På vilket sätt vi 

bemöter, uppfattar och förhåller oss till barnet visar vilken barnsyn vi intar. Genom att först se 

till barnets individuella utveckling och därefter fokusera på barnets möjligheter.  

Vad förmår barn att uttala sig om och vad förstår de egentligen av det som de ska tycka till 

om? Johansson (2003) ifrågasätter också om vad barn förmår att uttala sig om och vad de kan 

ha översikt över. Att be små barn om deras synpunkter, betyder det att barnen skall uttala sig 

om allt, skriver forskaren? Samtidigt skriver Johanessen och Sandvik (2009) att när vi säger 

att ett barn är för litet att bli förstått, så visar det att vi har en liten kompetens om barns olika 

uttryckssätt. När vi använder oss av detta perspektiv visar vi att de minsta barnen inte behöver 

ha inflytande över sin egen vardag i förskolan. 

I Engdahls (2011) avhandling som genomfördes på en småbarnsavdelning med 15 barn i 

åldrarna ett till tre år, framkom att små barn är sociala individer. Forskaren skriver att små 

barn uppmärksammar varandra som individer och då vid tillfällen som vid leken, vid möten 

då de hälsar spontant och när de hjälper varandra. Hennes resultat påvisar att små barn visst 

kan ses som sociala personer, som i leken både kan visa intresse och uppmärksamhet 

gentemot varandra. Det framkommer också i studien att små barn använder sig av icke 
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verbala handlingar som leenden och koordinerade rörelser, vilket forskaren tolkar som 

intentionellt agerande.  

Det framkommer i Elvstrand (2009) studie att alla barn inte får samma inflytande. Ett av 

skälen till detta skriver hon är att eleverna kan få ha inflytande men de måste förtjäna det 

genom att visa att de tar ansvar. Rätten till inflytande visar sig alltså i hennes studie vara 

underordnat ansvarstagande. Att som lärare se barnet och göra det hela lustfyllt och samtidigt 

lyssna och respektera barnets åsikter. En annan aspekt är att se barnet som kultur – och 

kunskapsskapare, då det kan bearbeta intryck och själva göra förändringar i vardagen. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) påtalar att det är då vi låter barnet ta ansvar för sitt 

eget skapande. Den bild av barnet som den vuxne då ser, avspeglar sig i hur läraren tänker 

kring och organiserar sin verksamhet, skriver författarna. Enligt förskolans läroplan ska 

verksamheten utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att söka 

kunskap (Skolverket 2010). Barn lär sig genom att iaktta, samtala och reflektera och när barn 

möts av respekt och får ett positivt gensvar från sin omgivning utvecklas deras 

självförtroende. Johansson (2003) skriver att barnkonventionen framhåller barns rätt att bli 

lyssnade på och få göra sina röster hörda.  

 

3.4 Demokrati och inflytande 

Verksamheten ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar och lägga grunden 

till ett växande ansvar och intresse hos barnen, så att de på sikt blir aktiva 

samhällsmedborgare. I Karlssons (2009) studie som är gjord i förskolan visar det sig att de 

flickor som ingår tar ansvar för gemensamma regler och gör det som förväntas i olika 

situationer. De är ett stöd för läraren i dennes pedagogiska situation. Flickorna städar till 

exempel på eget initiativ och då även efter pojkarna. Pojkarna i hennes studie tar ansvar för 

sina egna intressen, de visar att det är viktigt att få leka med det som intresserar dem. Det att 

pojkarna har ett annat handlingsutrymme än flickorna påtalar forskaren är ett viktigt resultat i 

studien. Ett handlingsutrymme som tillåter pojkarna att inte ta samma ansvar för 

gemensamma regler, till exempel vid städning samt att de har större möjlighet att ge uttryck 

för egna intressen.  

För att barn ska få möjlighet till inflytande krävs det att de blir både lyssnade och tillfrågade 

och att deras åsikter blir tagna på allvar. Arnér (2009) skriver att det är av stor betydelse att 

lärarna bemöter barns initiativ med ett tillåtande förhållningssätt för att kunna gynna deras 

inflytande. Forskaren påtalar att det då krävs att lärarna ifrågasätter de förgivet tagna normer 

och regler som (”måsten och får inte”) som ansetts nödvändiga. Regler som många gånger 

anses som självklara av de vuxna och står för vad man ska göra och för vad man inte får göra 

på förskolan. Genom att hänvisa till förskolans uppdrag skriver forskaren att ingen blir 

demokratisk av sig själv utan att barnen måste få uppleva att de har betydelse och ges 

inflytande. I Karlssons (2009) avhandling visar det sig att på grund av den position som 

läraren har anpassar sig barnen många gånger och låter lärarens perspektiv vara det som 

gäller. 
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4 Metod 
I detta kapitel framkommer hur vi arbetat med studien och hur olika faser av arbetet har 

fortskridit.  

4.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Två inriktningar 

inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet är den kvalitativa och den kvantitativa 

ansatsen. Vi började med att läsa relevant litteratur till arbetet, detta för att kunna formulera 

enkätfrågor och samtidigt ta reda på vilket område som skulle behandlas i enkäten. Den 

kvalitativa metoden har vi valt eftersom vi ville ställa frågor av öppen karaktär. Vi ville 

komma åt respondenternas resonemang och Trost (2007) belyser metoden som användbar för 

att förstå människors sätt att resonera. Den kvantitativa metoden valde vi eftersom vi använde 

kvantitativa mått när vi undersöker hur stor del av undersökningsgruppen som uppgav 

liknande svar eller svar som skiljde sig från gruppen. Eftersom undersökningsgruppen kom 

från två olika förskolor ville vi kategorisera svaren efter vilken förskola svaren kom ifrån. 

Detta för att se om det fanns skillnader och likheter mellan förskolorna. En kvantitativ 

undersökning skriver Trost (2007) behandlar siffror och ord och kan användas när man ordnar 

sitt resultat. 

Vi skickade först ut ett missivbrev som i detta fall är ett följebrev till enkätundersökningen 

(bilaga 1). Här redogörs bland annat för undersökningens syfte, varför undersökningen görs 

och att de som svarar är lovade anonymitet. Vi använde oss sedan av ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebar att vi tillfrågade personer som för tillfället var tillgängliga för oss. Därefter 

gjorde vi en sammanställning av resultatet som kom fram vid enkätundersökningen. 

Frågeformuläret är semistrukturerat med så kallade öppna frågor. Respondenterna kunde 

svara utan att vara för styrda men det är samtidigt ett bestämt antal frågor med ett bestämt 

innehåll. Metoden har känts som den bäst lämpade eftersom vi vill ha ett brett svarsunderlag. 

Samtidigt kräver öppna frågor mer av respondenten och när det gäller enkäter blir de ibland 

tvungna att skriva mer. Bryman (2008) skriver i sin studie att man ofta menar att öppna frågor 

är av begränsad användbarhet i samband med enkäter. ”På grund av den större insats som 

krävs av respondenternas sida, kan de avskräckas från uppgiften att behöva skriva långa svar, 

något som då kan förvärra problemet med bortfall” (Bryman 2008:245).  

I enkäten har vi försökt att använda oss av enkla och lättförståliga frågor. Trost (2007) skriver 

att det är viktigt att frågorna är enkla och lättbegripliga och att man ska akta sig för krångliga 

ord och satser. I våra frågeställningar har vi även med några följdfrågor. Författaren 

understryker att följdfrågor kan vara svåra att besvara dels att vissa respondenter underlåter att 

skriva ner sina tankar och dels är det lätt att ge ett svar på huvudfrågan som inte innebär 

någon öppen följdfråga. 

Bryman (2008) skriver att enkätundersökningar och strukturerade intervjuer är snarlika. 

Skillnaden mellan dessa är att vid en enkätundersökning finns det inte en intervjuare med, 

utan respondenten får själv läsa och besvara frågorna. Eftersom det inte finns en intervjuare 

som formulerar frågorna, måste enkätfrågorna vara speciellt lätta att förstå och framför allt 

vara lätta att besvara, skriver forskaren. Samtidigt belyser (a.a.) att enkäter fungerar bättre än 

direkta intervjuer i de fall då en viss fråga riskerar att inte besvaras helt uppriktigt eftersom 

respondenten kanske försöker ge en positivare bild av sig själv. Författaren fortsätter att 
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enkäter lättare kan anpassas efter respondenten, eftersom de kan besvara frågorna när det 

finns tid och möjlighet. 

  

4.2 Urval 
Vi bestämde oss att vår undersökning skulle ske på två olika förskolor i två olika städer i 

Sverige. Av de lärare som besvarade enkäten arbetar 8 som förskollärare och 10 som 

barnskötare. Fördelningen mellan män och kvinnor är mycket ojämn på grund av att det ser så 

ut bland lärarna på dessa förskolor. Av dessa 18 personer är en man och resten kvinnor.  Vi 

benämner både förskollärare och barnskötare som lärare i vår undersökning. I vårt resultat 

benämner vi förskolorna med färgerna gul respektive blå och lärarna med en bokstav. En 

presentation av lärarna följer i tabellen. 

 

Lärare 

 

Utbildning Kön År i yrket 

0-10 11-20 21-30 31-40 

A Lärare åk.1-7 Kvinna X    

B Barnskötare Kvinna   X  

C Ingen Kvinna X    

D Förskollärare Kvinna    X 

E Förskollärare Man  X   

F Förskollärare Kvinna   X  

G Barnskötare Kvinna   X  

H Barnskötare Kvinna  X   

I Förskollärare Kvinna X    

J Förskollärare Kvinna    X 

K Förskollärare Kvinna   X  

L Förskollärare Kvinna    X 

M Barnskötare Kvinna    X 

N Barnskötare Kvinna X    

O Barnskötare Kvinna    X 

P Barnskötare Kvinna X    

Q Barnskötare Kvinna    X 

R Barnskötare Kvinna   X  

      

                  Figur 1. Kort presentation av de lärare som ingår i undersökningen 

 

När vi gjorde våra urval utgick vi ifrån vad Trost (2007) kallar för ett bekvämlighetsurval. Det 

är en metod som utgår ifrån att man väljer personer i sin omgivning, som anses passa till 

enkätintervjuerna. De personer vi valde var lärare som är verksamma på förskolor på de orter 

vi bor. Det kan vara problematiskt att använda sig av personer som vi är bekanta med 

eftersom vi som forskare kan bli mer benägna att välja sida och ha personliga intressen i det 

som sker i verksamheten. Samtidigt skriver Bryman (2008) att det mycket väl kan vara 

accepterat som val när det är en möjlighet som man kan ha stor användning av. Det kan vara 
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en fördel att ha förkunskaper om miljön och då på ett bättre sätt förstå vad som sker och på så 

sätt undvika att dra felaktiga slutsatser.  

 

4.3 Genomförande 
Innan vi delade ut enkätfrågorna fick vi muntligt medgivande från förskolecheferna på 

respektive förskola att dela ut enkäterna till deras anställda. Vi gjorde först en 

pilotundersökning för att undvika att respondenterna tolkade frågorna olika. Därefter 

informerades respondenterna muntligen om undersökningen innan enkäterna delades ut. 

Enkätfrågorna överlämnades personligen till lärarna på förskolorna. För att säkerställa att alla 

fick samma information inför studien fick deltagarna ett missivbrev tillsammans med enkäten. 

Detta missivbrev innehöll information om studien. Trost (2007) påtalar att missivbrevet är en 

viktig del av det som skall motivera svararen att fortsätta läsa det och sedan besvara frågorna. 

Ett svarskuvert delades ut tillsammans med frågorna. Detta påtalar (a.a.) ska medfölja av 

etiska skäl oavsett om enkäterna lämnas via post eller samlas in.  

  

4.4 Databearbetning 
Bearbetning och analys av enkäterna har skett efter det att vi fått tillbaka 18 av de 20 enkäter 

vi lämnat ut. Samtliga enkäter fick en bokstavsbetäckning för att underlätta vid 

sammanställning och analys av svaren. Under varje fråga i enkäten la vi in svaren från 

samtliga respondenter. Respektive förskolas svar las in efter varandra för att lättare analysera 

likheter och skillnader förskolorna emellan. Därefter letade vi svar som återkom hos flera av 

de tillfrågade samt svar som skiljde ut sig. Vi bearbetade varje fråga för sig genom att vi strök 

under ord eller formuleringar som återkom i flera svar. Vidare räknades antalet lika svar och 

resultatet sammanställdes utifrån hur stor del som svarat lika. Vi ringade in svar som en eller 

ett fåtal respondent lämnat och sammanställde alla dessa svar för sig. I de fall det var flera 

svar som liknade varandra valde vi ut något eller några citat som vi ansåg representerade 

gruppens svar. Citat från de respondenter som uppgett svar som representerar en eller ett fåtal 

valdes också ut.  

I vårt arbete är begreppet inflytande centralt och lärarnas tolkning av ordet har vi jämfört med 

den som framkommer i vår teori. Vidare har resultatet analyserats med hjälp av de 

styrdokument som finns för förskolan och då främst förskolans läroplan, vilket innefattar både 

den första läroplan och den reviderade som trädde i kraft 2011-07-01. Lärarnas svar har vi 

analyserat utifrån vår tolkning av läroplanstexten, vad det står om barns inflytande samt om 

texten eventuellt förändrats i den reviderade läroplanen. Vi har också jämfört vårt resultat 

med de teorier vi har med i vårt arbete genom att först tolka resultatet och sedan se om det 

stämmer överens med någon eller flera av teorierna.  

 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp för bedömning av samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Validitet innebär att veta vad man undersöker och reliabiliteten är att veta att 

man undersöker på ett tillförlitligt sätt. Båda dessa begrepp påverkar varandra på så sätt att 

reliabiliteten är en förutsättning för god validitet. 
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Trost (2007) skriver att med validitet menar man att frågan eller instrumentet mäter det som 

den har för avsikt att mäta. För att stärka validiteten gjorde vi en pilotundersökning som 

delades ut till fyra yrkesverksamma lärare i förskolan. Bryman (2008) påtalar att 

önskvärdheten av en mindre pilotundersökning inte enbart har att göra med att man ska 

garantera att surveyfrågorna fungerar som man tänkt sig utan också att undersökningen i sin 

helhet blir bra. Forskaren skriver också att pilotstudier är speciellt angeläget då man gör en 

enkätundersökning, eftersom det inte finns någon intervjuare i närheten. För att undvika att 

respondenterna tolkar frågorna på olika sätt är det viktigt att utföra en pilotstudie för att prova 

frågornas tillförlitlighet. Grundtanken med en pilotstudie är att få fram om det saknas 

svarsalternativ eller att vi får möjlighet att omformulera vissa frågor och för att få funderingar 

kring följdfrågor. Tyngdpunkten är behovet av att förstå olika företeelser ur den humanitära 

deltagarens synsätt (a.a.).  

Anonymiteten i enkäten kan vara både till fördel som till nackdel för tillförlitligheten. Som 

fördel kan ses att den svarande inte kan spåras och kan därför känna sig obunden och svara 

fritt. Men å andra sidan kan motivationsgraden sjunka då man inte behöver uppge sitt namn.  

 

4.6 Etiska principer 
Forskningsetiska principer har till syfte att ge normer för förhållandet mellan 

undersökningsdeltagare och forskare. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som ingår i undersökningen.  

Informationskravet: Detta krav utgår från att forskarna ska informera respondenterna om 

vilka de är och om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Det innebär bland annat att 

respondenterna ska veta att det är frivilligt och dessutom få klarlagt över vilka moment som 

ingår i undersökningen. I ett missivbrev gjorde vi en presentation och berättade sedan om vårt 

syfte angående undersökningen och att det var under frivilliga premisser.  

Samtyckeskravet: Detta är ett krav där respondenterna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan av undersökningen. Vi som undersökare ska upplysa respondenten att de kan 

avbryta sin medverkan när helst de vill. Vi har förklarat för samtliga medverkande att de kan 

ta tillbaka sitt samtycke till att delta i studien fram tills studien publiceras. 

Konfidentialitetskravet: Detta krav utgår från att alla som ingår i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet, och att personuppgifter ska försvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, skriver Bryman (2008). Vi berättade att varken deras eller 

förskolans namn kommer att redovisas i undersökningen. I sin studie förklarar Trost (2007) 

begreppet konfidentialitet med att ingen ska kunna få reda på vem som har sagt eller gjort 

vad.   

Nyttjandekrav: Detta krav påvisar att alla uppgifter som gäller enskilda personer endast får 

användas i forskningsändamål. Vi berättade att materialet endast kommer att användas vid 

detta forskningstillfälle.  
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5. Resultat 
Under detta avsnitt kommer vi presentera en sammanställning av de åsikter lärarna delgivit 

oss i de enkäter vi delat ut. Samtliga lärare är verksamma inom förskolan och 8 av dessa 

arbetar som förskollärare och 10 som barnskötare. Av barnskötarna saknar en person 

utbildning mot förskola. En av förskollärarna har en lärarutbildning mot skolan år 1-7. Av det 

sammanlagda antalet lärare på 18 personer finns en man och 17 kvinnor. Båda förskolorna 

ligger i större städer i olika delar av Sverige. Vi kallar förskolorna Gul och Blå.  

För att resultatet ska vara lättare att ta del av har vi delat in det i underrubriker. Dessa rubriker 

hör samman med de frågeställningar vi utgår från i vårt arbete. Resultatet redovisas i samma 

ordning som frågeställningarna i början av vårt arbete.  

 

5.1 Lärarnas tolkning av begreppet inflytande 
Tolkningen av begreppet inflytande varierar i de svar lärarna gett oss. Den betydelse lärarna 

ger begreppet är påverka, bestämma, delaktig, demokrati, lyssnad på, visa och respektera 

varandras åsikter. Den tolkning som nästan 2/3 av lärarna uppgett är möjlighet att påverka. En 

av lärarna svarar: ”Att jag kan påverka det som händer och sker runt omkring mig. Att min 

åsikt och vilja är viktig och har betydelse och ska efterfrågas” (lärare K). Ordet bestämma 

förekommer i några svar men i betydelsen att man är med och bestämmer. ”Få vara med och 

bestämma”( lärare G). Det är en lärare som har svarat att inflytande betyder bestämma. ”Själv 

få bestämma över vad man vill göra” (lärare C). Ett annat ord som förekommer i fem av 

lärarnas svar är delaktig och en av dem svarar ”Jag får möjlighet att på något sätt vara 

delaktig att påverka de beslut som sker” (lärare Q). Demokrati och demokratiska 

sammanhang förekommer i tre svar. Lärare M svarar att inflytande är likvärdigt med 

”delaktighet och demokrati” och lärare N:s tolkning är ”Att vara med och tycka och 

bestämma i demokratiska sammanhang. Att man lyssnar till det enskilda barnet” . Flera av 

lärarna tar upp inflytande som en rättighet för den enskilde individen. ”Att jag kan påverka 

det som händer och sker runt omkring mig. Att min åsikt och vilja är viktig och har betydelse 

och ska efterfrågas” (lärare K). I fyra svar framkommer förutom en rättighet ett 

ansvarstagande och respekten för andra. ”Att bli lyssnad på, respekterad, kunna påverka sin 

situation, samarbete och ta ansvar för sina handlingar” (lärare D).  

 

5.2 Lärarnas tolkning av förskolans läroplan angående barns 
inflytande 
Förskolans läroplan Lpfö 98 reviderades 2010 och trädde i kraft 1 juli 2011. Vi ville därför ta 

reda på om lärarna ansåg att synen på barns inflytande ändrats i den reviderade läroplanen. 

Dessutom ville vi få svar på hur lärarna tolkar följande läroplans text. ”De […] intressen som 

barnen på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Skolverket 2010:12). 

 
5.2.1 Ändringar i synen på barns inflytande i den reviderade läroplanen 

Svaren på om synen på inflytande ändrats i den reviderade läroplanen går att dela in i tre lika 

stora grupper. En grupp svarar ja på frågan, en grupp nej och en grupp vet inte. Av de som 
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svarat ja skriver tre lärare att det lagts större vikt vid barns inflytande utan att precisera på 

vilket sätt. Ett liknande svar som lärare F ger återkommer i de andra lärarnas svar. ”Barns 

inflytande har en viktigare betydelse i den nya läroplanen. Att arbeta efter barnens intresse 

och behov” (lärare F). Två lärare skriver på vilket sätt de anser att barns inflytande 

förändrats.”Ja, barns inflytande har uppmärksammats mer, lagts större vikt till. Att barnen 

ska bli uppmärksammade på att de är delaktiga och får vara med och påverka. Att prata om 

och konkret visa vad demokrati är” (lärare L). Den andra läraren svarar ”Rent textmässigt har 

punkten om vad förskollärarens ansvar är tillkommit. Genom den läggs mer tyngd och ansvar 

på att barns inflytande verkligen finns i verksamheten” (lärare K). Två av de som svarat nej 

på frågan tar också upp förskollärarens ansvar som en förändring i den reviderade läroplanen 

men svarar nej på om synen på barns inflytande förändrats. ”Nej. Förändringen är att de 

tydliggör vad förskolläraren ska ansvara för” (lärare Q). Lärare I svarar ”Nej, synen på barns 

inflytande anser jag inte är förändrat”. ”Inflytandemålet är det samma - så nej” är lärare D:s 

uppfattning. 

 

5.2.2 Barns intresse som grund för verksamheten  

Genomgående svarar lärarna att deras tolkning av läroplanen är att både planering av 

verksamhetens innehåll och miljöernas utformning ska bygga på barnens intresse. Lärare E 

skriver: ”De vuxenledda aktiviteterna bör bygga på barnens intresse. Fast den övriga 

verksamheten bör också utformas så att barnens intressen stimuleras Ex. utformning av rum, 

val av material, tillgänglighet av material etc”. Lärare J tar upp miljöerna i sitt svar ”Vi 

observerar och är lyhörda för vad barnen är intresserade av, formar miljöer efter detta”. 

Flera lärare tar upp miljöerna som formas efter barnens intresse. Några påtalar vikten av 

flexibla miljöer. ”Det är också viktigt att förändra miljöerna eftersom barnens lek förändras 

under ett förskoleår” (lärare R). Det finns ett svar som skiljer sig från övriga i det hänseendet. 

Lärare G svarar: ”Styra in på sådant som också kan börja intressera dem. Vilka frågor man 

kan ställa till barnen för att öka deras nyfikenhet”. Ytterligare en lärare påtalar att barnens 

intresse ska utmanas. ”Pedagogerna måste också presentera och visa på olika 

verksamheter/miljöer för att barnen ska få möjlighet att utveckla olika intressen” (lärare K). 

 

5.2.3 Hur vet lärarna vad barnen är intresserade av? . 

Vi frågade hur lärarna tar reda på barnens intresse. Ett ord som förekommer i mer än 2/3 av 

svaren är ordet lyssna. Flera av svaren är liknande det lärare M ger: ”Genom att aktivt lyssna 

på barnen”. Återkommande i flertalet svar är olika verktyg som lärarna uppger att de 

använder sig av för att få reda på barnens intresse. De verktyg som lärarna tar upp är 

observationer, enskilda samtal, intervjuer, dokumentationer och att fråga barnen för att få reda 

på deras intresse. ”Genom leken, genom samtal med enskilda barn, genom att lyssna och vara 

lyhörd. Och genom vår dokumentation” (lärare D). Lärare N svarar ”Genom samtal med 

barnen i den vardagliga leken och att ha barnintervjuer”. I nästan 2/3 av svaren framkommer 

det att lärarna observerar och iakttar leken för att få reda på barnens intresse. Lärare F svarar 

”Se vilka lekar som de är intresserade av”. Lärare C skriver ”Sedan hör man mycket när 

barnen leker tillsammans och man ser när ett barn inte riktigt har roligt i en lek och 

tvärtom”. Ett svar skiljer sig från de övriga lärarnas svar om leken. ”Främst genom ett ökat 

engagemang/delaktighet i barns egeninitierade aktiviteter/lek/lärande” (lärare E).  



19 

 

Utöver de olika verktyg som lärarna svarar att de använder för att ta reda på barnens intresse 

är det två lärare som svarar att man kan fråga föräldrarna. Lärare B svarar ”Kanske också 

genom att fråga deras föräldrar”. Den andra läraren svarar ”Genom föräldrar, kollegor” 

(lärare L). Ytterligare en lärare tar upp det som sker utanför förskolan ”Vi lyssnar, frågar och 

försöker sätta oss in i vad det är barnen tycker om och inte tycker om och vad de tycker om 

hemma” (lärare C). 

 

5.3 På vilket sätt ska barnen få inflytande i förskolan? 
I svaren framkommer två olika sätt att ha inflytande på, ett indirekt inflytande och ett direkt 

inflytande. En lärare har inte svarat alls och av de sammanlagda svaren är det fyra som både 

tar upp direkt och indirekt inflytande i sina svar. 

  

5.3.1 Indirekt inflytande 

I 2/3 av lärarnas svar framkommer att barnen ska ges ett indirekt inflytande genom att lärarna 

lyssnar till barnen, tar reda på deras intresse och planerar verksamheten efter det. ”Lyssna till 

vad barnen har att säga och sedan lägga upp verksamheten efter detta. Vad barn tycker är 

intressant och spännande” (lärare I). Lärare E svarar: ”Indirekt i allt. Verksamheten ska 

bygga på barnens intresse”. Lärare P skriver att lärarna bestämmer ramen och att 

”Pedagogerna självklart lyssnat in vad barnen är intresserade av och matchar detta med 

läroplanen”. ”Genom att hela tiden vara lyhörd för deras önskemål och intressen”, anser 

lärare B vara centralt i den här frågan. Flera av svaren utgår från att läraren ska vara lyhörd, ta 

tillvara på barns intresse och lägga upp verksamheten därefter. ”Ta tillvara det vi ser och hör 

och sedan använda detta i vårt arbete”, menar lärare H. Lärare J betonar att vi ska lyssna till 

barnen och ”ta hänsyn till deras önskemål” och detta svar ger även lärare K ” Pedagogerna 

ska visa intresse och vilja för barnens åsikter”. ”Att vi lyssnar på barnen och respekterar 

deras uppfattningar och åsikter” är lärare L:s åsikt när det gäller på vilket sätt barn ska få ha 

inflytande i förskolan  

 

5.3.2 Direkt inflytande  

I 1/3 av svaren tar lärarna upp ett direkt inflytande genom val och beslutsfattande. Lärare G 

svarar: ”De ska få vara med och bestämma över aktiviteter”. Direkt genom att de får välja 

aktiviteter, material, rum som de vill använda under delar av dagen. Även via demokratiska 

råd. Lärare E betonar att ”Barnen ska också i viss mån ha rätt att säga nej till olika 

aktiviteter”. ”Barnen ska få utrycka sina tankar och åsikter och ha möjlighet att påverka sin 

situation”, svarar lärare A. Lärare A menar också att barns inflytande ska ske ”Genom 

samarbetsövningar för att lära sig olika former av samarbete, beslutsfattande, få en förståelse 

för vad demokrati är. Genom kontinuerliga samtal, röstning, matråd etc.”. Lärare K anser att 

”Barn ska ha rätt att få möjlighet att påverka miljön och innehållet i verksamheten”. ”Vara 

med och besluta om saker”, svarar lärare O. Lärare P menar att barnen bestämmer över 

innehållet medan lärarna bestämmer ”ramen” över innehållet . ”De kommer med ramen och 

jobbar tillsammans med barnen”. Lärare Q anser att flexibilitet är viktigt ”Pedagogerna ska 

inte vara fast i sin planering - ex. går vi i skogen och barnen blir intresserade av myror tänk 

om spara din planering till en annan gång” Lärare L svarar att det är viktigt att barnen 
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”Känner sig bekräftade och att de får växa genom förtroende och utmaningar i intressen och 

kunskap inom olika områden”. 

 

5.3.3 Lära barnen att ta ansvar för sina handlingar 

Fyra av de tillfrågade lärarna svarar att barnen ska ta ansvar för sina handlingar. Lärare A 

menar att det är ”Viktigt att barnen lär sig ta ansvar för sina handlingar och för miljön”.  

Lärare K förklarar: ”Men att ha inflytande innebär också att ta ansvar för de beslut man tar”. 

Lärare L betonar att om man är med och bestämmer ”Får man också ansvar för det man är 

med och påverkar”. Lärare M skriver att barn ska ha inflytande över sådant som ”De har 

mognad för och kan ta ansvar för”. 

 

5.4 Inflytande för alla barn 
I den reviderade läroplanen för förskolan läggs ett särskilt ansvar på förskolläraren att se till 

”att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket 

2010:12). I flera svar framkommer det en medvetenhet om att alla barn har rätt till inflytande i 

verksamheten och lärarna svarar också att de anser att barnen ska få ha det. Endast en av 

respondenterna anser att barn inte ska få ha ett reellt inflytande i verksamheten.  

 

5.4.1 Har barn ett reellt inflytande i förskolan? 

Flera av lärarna tar upp svårigheten att ge det enskilda barnet inflytande. Lärare A svarar ”Ett 

reellt inflytande i den mån det går”. Lärare D skriver: ”Jag tycker att alla ska ha inflytande 

och kunna påverka, men det är svårt att möjliggöra I många sammanhang blir det 

majoriteten som får avgöra och alla får inte samma inflytande”. Lärare H svarar utifrån hur 

barnens intresse påverkar verksamheten: ”Lyssna till vad barnen säger och sedan använda 

oss av informationen i planeringen av verksamheten. Kan dock sällan bli det enskilda 

barnets”. Lärare I betonar att barn ska kunna påverka sin situation, genom ”att till exempel 

vara med och bestämma miljön i förskolan”. I några svar framkommer också en medvetenhet 

om de svårigheter lärarna arbetar med. Lärare F svarar ”Man ska ta stor hänsyn. Inte glömma 

de tysta barnen. Ställa frågor om deras önskemål”. En annan lärare svarar: ”För att nå ett 

framgångsrikt lärande krävs motivation. Om pedagogerna kan utgå från barnens intressen 

och lust når man också ett bättre resultat av lärande. Det är dock viktigt att pedagogerna ser 

alla barn och inte får endast ett fåtal att styra innehållet i verksamheten” (lärare K). Lärare H 

anser att alla barn ska ha rätt till inflytande men att åldern påverkar detta. ”Äldre har lite 

lättare att förstå att man inte alltid kan få sin vilja igenom, de har lättare att lyssna, och 

framföra sina åsikter och uppfattningar”. Lärare M och R anser också att barns reella 

inflytande i verksamheten beror på ålder och mognad. En av lärarna uttrycker sig ”Var och en 

ska känna att man har varit med och bestämt något” (lärare N). Samma lärare ger ett konkret 

exempel på hur detta inflytande kan gå till. ”Jag kan möjliggöra detta genom att varje barn 

får ha en åsikt och bestämma något t.ex. varje barn får bestämma något en förmiddag t.ex.,  

ꞌJohannas fredag ꞌ ”. Lärare L uttrycker sig sammanfattningsvis att som lärare ska vi visa vad 

demokrati är genom att ”Konkret visa att man får önska, bli lyssnad till ens åsikter, 

respekteras, alla lika mycket. Visa att det inte innebär att man alltid får som man vill”.  
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 5.4.2 Lärares förhållningssätt 

 I svaren framkommer flera ord som beskriver vilket förhållningssätt lärarna ska ha för att 

möjliggöra inflytande hos alla barn. Lyssna, lyhördhet, respekt, ta tillvara åsikter och fler 

förslag men som inte konkret beskriver hur det möjliggör inflytande hos det enskilda barnet. 

”Det är viktigt att utgå från barnens intresse/behov vid planeringen av verksamheten, för att 

den ska bli meningsfull för barnen”, svarar lärare B. Tre lärare svarar med ett konkret 

arbetssätt som ger förutsättningar för det enskilda barnets inflytande. ”Genom mindre 

grupperingar, så att alla barnen får inflytande, blir hörda och sedda” (lärare A). Små 

grupper anser även lärare F är ett arbetssätt som gynnar det enskilda barnets möjlighet till 

inflytande. Genom detta arbetssätt kan alla barn komma till tals och göra sina röster hörda.  

Lärare B lägger stor vikt ”Vid att man hela tiden är lyhörd för deras önskningar och 

intressen”. Lärare I svarar att vi ska ”Lyssna till vad barnen har att säga och ta tillvara på 

deras åsikter” vilket också lärare J betonar. Lärare E understryker emellertid att det är den 

spontana dialogen som ligger till grund för verksamheten. ”Barnen måste tydligare se 

personalens engagemang kring deras intresse och egeninitierade aktiviteter”. Ytterligare en 

lärare ger ett konkret exempel: ”Att t.ex. utgå från ett gemensamt tema, där man kan hitta en 

ꞋnischꞋ för varje barn så att barnen får uttrycka sig på sitt eget sätt” (lärare L).  

Två av de tillfrågade skriver att reflektionen med kolleger i arbetslaget är viktig. ”Reflektera 

med pedagoger och hjälpa varandra”, anser lärare P vara av stor betydelse för att kunna ge 

barnen ett reellt inflytande i verksamheten.  

 

5.5 Anser lärarna att barnets ålder har betydelse för möjligheten till 
inflytande? 
Fyra av lärarna svarar att inflytandet påverkas av barnets ålder och mognad. ”Ja i olika grad 

utifrån ålder och mognad” (lärare M). En annan lärare skriver: ”Alla barn har rätt till 

inflytande, men åldern påverkar en del” (lärare H). Även lärare O:s svar tar upp barnets 

mognad ”Barnet bör förstå vad som ska bestämmas”. I fyra svar framkommer det att 

inflytande sker på olika sätt beroende på ålder. ”Jag tycker inte att man kan sätta en 

åldersgräns gällande inflytande, då barnen får vara med och bestämma. Däremot sker 

inflytande på olika sätt beroende på ålder. Barn som ej har ett utvecklat språk kan inte 

uttrycka sina åsikter med ord, men visar tydligt med gester, genom att visa vad de tycker - 

pekar. Det gäller att vara observant och lyhörd för att kunna tolka/tyda gester, för att kunna 

planera verksamheten”(lärare A). Liknande svar som lärare A ger tar de tre andra lärarna upp. 

I flera svar framkommer det att ålder och mognad har betydelse. Lärare K skriver ”Ju äldre 

barnet är skall mer möjlighet att bestämma finnas”. Även lärare L svarar ”Man får vanligtvis 

ta hänsyn till ålder och mognad” samma lärare skriver också att barnen ”Kan alltid vara med 

och påverka och bli lyssnade till”  

 

5.5.1 Inflytande med små barn som inte har ett talspråk  

Samtliga lärare svarar att de anser att man kan arbeta med inflytande med de yngsta 

förskolebarnen även om de saknar talspråk. Lärare K svarar ”Ja, Men självklart utifrån det 

lilla barnets behov. Här krävs mycket observation. Kunskap om hur små barn visar intresse 

och åsikt”. Ytterligare två lärare tar upp behovet av att lärarna har en kunskap om små barn. 

Lärare Q svarar ”Ja absolut – avläsa barnet. Närvarande – lyhörd – kunnig i småbarns 
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pedagogik ex. gå inte alltid och bär på barnet, då kan de inte själva välja vart de vill gå”. 

Även lärare E tar upp lärarnärvaro ”Ja, genom delaktighet och kontinuerliga observationer av 

barnens lek/lärande. Utforma verksamheten efter deras intresse. Blir förvisso mer indirekt 

inflytande. Fast även lyssna när de vill ha saker, göra saker eller inte vill, och i den mån det 

fungerar – acceptera detta”. En annan lärare svarar ”Ja genom att se vad barnen trivs med 

och tycker om att göra, erbjuda olika aktiviteter så barnen får det de tycker om. Respektera 

att ett barn kan känna sig obekväm i vissa situationer och inte tvinga det bara för att Ꞌalla 

andraꞋ tycker situationen är rolig” (lärare J). Hälften av lärarna svarar att de yngsta barnen 

som ännu inte talar visar med sitt kroppsspråk. ”Kroppsspråket talar tydligt” (lärare P). 

Liknande svar har många av lärarna gett. Lärare G svarar: ”Ja, genom att avläsa barnens 

kroppsspråk”. Flera lärare tar i sina svar upp olika sätt de använder för att förstå det lilla 

barnet. ”Ja man får observera och lyssna in barnen, vara lyhörd. Barn har ett tydligt 

kroppsspråk och kan peka. Vi får tolka barnens signaler ” (lärare L). Lärare D svarar 

”Självklart kan man det. Genom att observera barnen i olika situationer lär man sig Ꞌläsa avꞋ 

barnen. En del barn visar själva med hela sin kropp och vid ögonkontakten. De kanske inte 

har orden men det finns ju många andra sätt att uttrycka sig på”.  

 

5.5.2 Vad kan barnen bestämma om? 

Val av aktivitet svarar hälften av lärarna att barnen är mogna att besluta om. I svaren som 

lärarna på förskola Gul gett står aktiviteter med i 2/3 av svaren. ”Välja olika aktiviteter” 

(lärare B). Det framkommer även andra saker som barn kan vara med och besluta om i svaren 

från samma förskola. Lärare G svarar ”Val av tema”. Ytterligare fyra lärare uppger det i sitt 

svar. Material och utflyktsmål är två andra saker som finns med i svaren. Lärare E skriver om 

ett deltagande i många beslut. ”Vara delaktiga i en bestämmande process kring miljön, 

material, regler, tema etc. Sina egna val av aktiviteter, rum och material” (lärare E). Även 

lärare A tar upp något liknande. ”Det finns mycket i verksamheten där barn kan vara mogna 

för att gemensamt vara med och bestämma över – allt från små till stora beslut”. 

I fyra av svaren från lärarna på förskola Blå tas aktiviteter upp som något barn är mogna att 

besluta om. ”Det är olika beroende på individ. Man kan ge dem ett val. Ex 4 aktiviteter att 

välja mellan. Väljer barnet ateljén då kanske man måste vara där en stund och inte hoppa 

från den ena aktiviteten till den andra” (lärare R). 2/3 av lärarna på samma förskola svarar att 

leken är barn mogna att bestämma över. ”Vad och vem de vill leka med. Vad de är 

intresserade av” (lärare Q). Lärare N har också med leken i sitt svar: ”Leken, hur den ska 

utföras, där är det viktigt att inte pedagogerna lägger sig i om det fungerar. Om de vill utföra 

en aktivitet, viktigt att pedagogerna känner efter här”. Samma lärare tar också upp maten som 

något barnen kan bestämma om. Hon svarar ”Att inte bli tvingad att äta mat som de ej tycker 

om”. Ytterligare en lärare tar upp maten som något barn kan bestämma över. ”Hur mycket 

man vill äta, ta mat själv” (lärare L).  

 

5.5.3 Begränsningar i inflytandet 

Förutom två lärare som inte besvarat frågan, svarar alla lärare att de anser att det finns sådant 

som förskolebarnen inte kan bestämma om. Av de lärare som arbetar på förskola Gul är det en 

som inte gett något svar men i de övriga svaren tar lärarna upp några olika saker barn inte kan 

bestämma om. Det som återfinns i alla utom ett av svaren från lärarna på förskola Gul är 

gruppindelningen/lärandegrupper. ”Vem som ska vara med i olika grupper när det till 
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exempel gäller temaarbete” (lärare I). Ett par orsaker till varför barnen inte kan bestämma om 

gruppindelningen ger lärare A och H. ”Gällande barngruppindelning anser jag att det blir 

svårigheter för barn att bestämma över. Gruppindelning görs efter vad vi pedagoger anser 

bäst för barnen, ur en lärande aspekt. Barnen bestämmer förmodligen efter vem de har 

roligast med” (lärare A). Lärare H svarar på följande sätt: ”Barn har svårt att bestämma när 

det gäller gruppindelningar”. Två lärare tar även upp lunchen och en av dessa, lärare A 

svarar: ”Barn ska ha inflytande gällande t.ex kosten på förskola, genom matråd, men jag 

anser inte att de helt kan bestämma över vad som ska serveras i matväg ur en hälsoaspekt. 

Önskemål och bestämmande skiljer sig åt - viktigt med rätt kost för barnens utveckling och 

välbefinnande”.  

Lärare E:s svar skiljer sig från övrigas även om gruppindelningen tas upp. ”Val av spontana 

aktiviteter som visar sig förstöra för övriga barn. Allt som strider mot demokratiskt värde 

t.ex. om val av lekkamrater leder till uteslutning/mobbning. Gruppindelningar (dock kan 

barns intresse ligga till grund, fast personalen bestämmer gruppindelningen)” (lärare E). Den 

lärare som inte tar upp gruppindelningar ger följande svar: Det är vi vuxna som utformar 

själva verksamheten och hur den ska fungera. Barn kan inte bestämma om orimliga saker” 

(lärare F).   

I 1/3 av svaren från lärarna på förskola Blå framkommer struktur och rutiner som något 

barnen inte kan bestämma över. Lärare R svarar ”Rutiner”. Lärare J ger även en förklaring till 

svaret: ”Vissa rutiner som måste fungera för att allt ska flyta t.ex. när man ska äta lunch. 

Viktigt att lära sig samspela med andra, det finns andra att ta hänsyn till”. Lärare P tar också 

upp samspelet med andra ”Hur man är med sina kompisar och vuxna = hur man beter sig etc. 

ska de lära av pedagoger/vuxna.” Samma lärare har också med strukturen i sitt svar: 

”Strukturen på dagen ska pedagogerna bestämma men vara lyhörd på vad barns önskningar 

pekar åt” (lärare P). Lärare L svarar ”Ja, barn kan inte bestämma över t.ex. kläder eller leka 

ute –inne , men ska alltid få en förklaring till varför man inte kan bestämma det”.  

En av lärarna på förskola Blå ger inget svar på frågan om det finns sådant förskolebarnen inte 

kan bestämma om men övriga svarar att de anser att det finns det. Fyra av dessa lärare uppger 

inget specifikt som barnen inte kan bestämma om. ”Ja, det finns det. Precis som det finns 

sådant som vuxna inte kan bestämma över finns det även sådant för barnen. Att barnen får 

vara med och bestämma innebär inte att vuxna slutar ta sitt vuxenansvar” (lärare K). Lärare 

O svarar: ”Kan ej namnge något specifikt. Viktigt att barn får ett nej ibland”. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

I vårt resultat framgår det att begreppet inflytande tolkas på olika sätt av lärarna. Likaså har 

respondenterna olika uppfattning huruvida synen på barns inflytande förändrats i den 

reviderade läroplanen. Däremot är deras gemensamma tolkning av läroplanen att barns 

intresse ska påverka planeringen och utformandet av miljöer. Ett indirekt inflytande ges 

barnen på så sätt svarar flera av lärarna. Vikten av att lyssna på barnen för att få vetskap om 

vad barnen är intresserade av påtalas av flera lärare. Direkt inflytande genom val och röstning 

med mera framkommer också men endast från en del av de tillfrågade. I några svar påtalas 

svårigheter med att ge alla barn lika inflytande men lärarna är överens om att även små barn 

ska få ha det. De yngsta barnen visar med sitt kroppsspråk svarar hälften av lärarna. Det 

framkommer i några svar att ålder och mognad har en viss betydelse och att det finns vissa 

begränsningar i inflytandet är lärarna som besvarat frågan överens om. 
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6. Diskussion 
Följande diskussionsavsnitt kommer utgå från vårt syfte som var att undersöka på vilket sätt 

några lärare anser att barn ska få inflytande i förskolan. Vi ville även undersöka om lärarna 

anser att barnets ålder har betydelse för möjligheten till inflytande. Vi inleder detta kapitel 

med en diskussion kring resultatet i vår undersökning och kopplar till förskolans 

styrdokument, de teorier som vi valt samt den tidigare forskning som vi tar upp. Sedan följer 

en diskussion kring vårt metodval för att avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarnas tolkning av begreppet inflytande 

Grundläggande för tolkningen av läroplanens intentioner om barns inflytande samt på vilket 

sätt lärarna anser att detta inflytande ska se ut är vilken betydelse man ger begreppet 

inflytande. Det att lärarna i vår undersökning tolkar begreppet olika är fullt förståligt eftersom 

olika tolkningar finns i litteratur som handlar om barns inflytande. Arnér (2009) skriver att för 

henne innebär inflytande i förskolan att barn har möjlighet att konkret påverka under sin tid på 

förskolan. Möjligheten att påverka är också den tolkning som flest pedagoger lägger in i 

begreppet. Vidare skriver (a.a.) att för henne innebär delaktighet att vara med på något man 

inte själv varit med och bestämt om. Några av lärarna svarar att delaktig är synonymt med 

inflytande. Denna tolkning skriver (a.a.) är vanlig både i förskolans vardags vokabulär och i 

forskningssammanhang. Den tolkning lärarna ger begreppet inflytande anser vi ha betydelse 

både för tolkningen av läroplanen och i arbetet med barnen. Vi anser att om lärarna ska hitta 

ett fungerande arbetssätt kring barns inflytande behöver de enas om en tolkning av begreppet. 

När nya lärare kommer till arbetslaget bör diskussionen tas upp igen.  

 

6.1.2 Ändringar i synen på barns inflytande i den reviderade läroplanen 

Om det skett någon förändring i den reviderade läroplanen angående barns inflytande är 

lärarna oense om. De som svarar att de inte vet är antagligen inte insatta i den reviderade 

läroplanen. Vi tolkar att de lärare som i svaren uppgett att det skett respektive inte skett en 

förändring anser sig vara insatta i Lpfö 98 och Lpfö 98 reviderad 2010. Intressant är då att av 

dessa lärare anser hälften att det skett en förändring och hälften att det inte skett.  

Förskollärarens ansvar är en konkret förändring i den reviderade läroplanen (Skolverket 2010) 

som av några lärare tolkas olika. Där en lärare anser att det förändrat synen på barns 

inflytande menar en annan att det inte gjort det. Hall (2011) framhåller att genom att 

förskolläraren tillkommit som adressat i den reviderade läroplanen ska förskolläraren stå som 

en garant för att arbetet sker enligt läroplanens intentioner.   

När vi lämnade ut våra frågor hade den reviderade läroplanen ännu inte trätt i kraft. Från 1 juli 

2011 är det den läroplan som gäller och då är det viktigt att lärarna på förskolan är medvetna 

om eventuella förändringar. De som inte visste om det skett en förändring behöver sätta sig in 

i läroplanen. Eftersom några lärare anser att det skett en förändring och några att det inte skett 

anser vi att det är av stor vikt att lärarna i arbetslagen för en diskussion om detta. Arbetet med 

barns inflytande ska utgå från läroplanen och då måste en gemensam tolkning vara till grund 

för arbets- och förhållningssätt. 
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Under de riktlinjer som står i läroplanen har en punkt omformulerats i den reviderade 

läroplanen. ”Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga 

påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten” 

(Skolverket 2006:11). Denna punkt är omformulerad i den reviderade läroplanen där det står 

”Förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Skolverket 2010:12). Där det står om deltagande i utvärderingen har 

flyttats till ett nytt kapitel ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” (Skolverket 2010:14) De 

lärare som i vår undersökning svarade att barns inflytande förändrats menade att det las större 

vikt vid det i den reviderade läroplanen. Ett reellt inflytande för alla barn istället för möjlighet 

att påverka efter ökad förmåga är skillnad i formuleringen. Vår tolkning av den formuleringen 

är att enligt läroplanen ska alla barn få ha inflytande oavsett ålder och mognad. Den 

förändringen beträffande barns inflytande anser vi vara större än förskollärarens ansvar 

eftersom det ansvaret inte enbart gäller barns inflytande utan hela läroplanen. Av de lärare 

som inte ansåg att det skett en förändring i den reviderade läroplanen var det en som svarade 

att målen var de samma. Tittar man på målen, som står i kapitel 2.3 Barns inflytande, är de 

formulerade på exakt samma sätt i läroplanen som gavs ut 1998 som de som står i den 

reviderade läroplanen (Skolverket 2006/2010). Om man däremot läser utvecklingsmålen som 

har med kommunikation att göra anser vi att det finns förändringar som handlar om barns 

inflytande. I flera svar från lärarna framkommer det att de tycker det är viktigt att lyssna på 

barnen. Läroplanen tar upp att barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter och i den 

reviderade läroplanen har man förtydligat begreppet kommunikation genom att lägga till att 

barnen ska ges möjlighet att ställa frågor och argumentera (Skolverket 2010). Vi anser att det 

är stor skillnad på att uttrycka sin åsikt/tankar och att argumentera. I ett samtal där parterna 

ställer frågor till varandra och argumenterar för sin åsikt finns det en möjlighet att komma 

fram till gemensamma beslut. I ett sådant samtal/diskussion har deltagarna mer inflytande än 

om de säger sin åsikt och lyssnar på varandra. Om barnen ska kunna tränas i detta anser vi 

som Emilsson (2008) att lärare bör vara emotionellt närvarande där de ska gå in i en både 

emotionell och öppen dialog med barnen. 

 

6.1.3 Barns intresse som grund för verksamheten  

Flera av respondenterna anser att det är viktigt att verksamheten utgår från barns intresse och 

att läraren ska visa intresse för barnens åsikter och idéer. Precis som lärarna i vår 

undersökning ansåg Piaget att barns intresse var viktigt. Jerlang (2008) skriver att Piaget 

menade att barnet lär sig under tiden det aktiverar sig med något som intresserar. Han tog 

fram leken och oplanerade aktiviteter som centrala för barn i förskoleåldern eftersom de 

skaffar kunskap genom aktiv handling. Forskaren Engdahl (2011) påtalar också leken som en 

möjlighet för barn att förstå sin omvärld, genom leken kan de öka lärandet om sig själva och 

andra. Enligt förskolans läroplan ska planeringen av miljöerna bygga på barnens intresse 

(Skolverket 2010). Ett par lärare påtalar också att barnens intresse behöver utmanas för att 

skapa möjlighet till utveckling av intresse. Jerlang (2008) skriver att stimulerande miljöer var 

betydelsefulla för Piaget eftersom barnen utvecklas genom utforskande. Det dessa två lärare 

påtalar i vår undersökning är en viktig aspekt, anser vi. Barns intresse är viktigt i förskolans 

verksamhet men nya intresse kan också väckas under förutsättning att man får möta nytt. 

Huruvida man är intresserad för något man aldrig stött på vet man inte och kan inte heller visa 

eller uttrycka sitt intresse för detta.  
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 6.1.4 Hur vet lärarna vad barnen är intresserade av? . 

Lärarna uppger att de använder sig av olika verktyg som observation, intervju och så vidare 

för att få reda på vad barnen är intresserade av. Dessa olika verktyg tar Skolverket (2005) upp 

i Allmänna råd för förskolan som bra hjälpmedel för att ta reda på barns intresse. Johansson 

(2003) skriver att det är viktigt att uppmärksamma vad som upptar barnens intresse. Det rör 

sig om att lyssna till vad barnen har att säga, ge dem tid att uttrycka sig och låta barnen känna 

att det de säger är betydelsefullt. Vi anser att det handlar om att uppfatta vad barnen menar 

och vilka avsikter de har. I lärarnas svar framgår det att observation av barnens lek är ett bra 

sätt att få reda på barnens intresse. Kennedy (2001) skriver att observationen blir ett verktyg 

som får oss att se och lära om de barn vi möter, varje barn blir då speciellt med just sina 

förmågor och erfarenheter. Dessa observationer som tas upp av både Kennedy och lärarna i 

vår undersökning sker antagligen inom förskolans verksamhet. Både i förskolans första 

läroplan och i den reviderade står det om förskolan som komplement till hemmet där det ska 

finnas ett samarbete mellan förskolan och hemmet (Skolverket 2006/ 2010). Det som är nytt i 

den reviderade läroplanen är förskollärarens ansvar för detta. ”Förskolläraren ska ansvara för 

att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket 2010:13). Detta samarbete 

med föräldrarna som det står om i läroplanen märks inte så mycket av i vår undersökning. Av 

de tre lärare som tagit upp barnens intresse utanför förskolan är en förskollärare. Hon har i sitt 

svar uppgett att man kan fråga föräldrarna vad barnen är intresserade av. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) skriver att de sällan involverade föräldrarna i den pågående verksamheten 

utan berättade oftast vad de gjort när ett arbete var avslutat men när föräldrarna bjöds in i 

verksamheten blev de en viktig resurs. Om vi skulle ställa följdfrågor kanske fler lärare tagit 

upp föräldrarna men det är antagligen inte lika självklart som observationer och intervjuer. Vi 

anser att eftersom föräldrarna ska få påverka hur målen konkretiseras är det viktigt att de blir 

insatta i läroplanens intentioner. Genom att fråga föräldrarna om vad deras barn intresserar sig 

för kan de på ett enkelt sätt få del av läroplanens intentioner inom detta område. Lyssna till 

och involvera föräldrarna påtalar (a.a.) är oerhört viktigt. De skriver att barnens liv utanför 

förskolan är viktigt i ett demokratiskt arbete.  

 

6.1.5 På vilket sätt ska barnen få inflytande i förskolan? 

Flertalet av lärarna på båda förskolorna är eniga om att barnen ska få påverka genom ett 

indirekt inflytande i förskolan. Det att lyssna till barnen och vara lyhörda och därefter lägga 

upp verksamheten efter detta, är genomgående svar i enkätundersökningen. Några av lärarna 

lägger också stor vikt vid ett direkt inflytande genom att barnen ska få möjlighet till att få 

rösta och på detta sätt få vara med och bestämma. Det att barn ska få delta i olika former av 

samarbete och beslutsfattande påtalar Johansson & Pramling Samuelsson (2003) i sin studie. 

Vi tolkar Piagets teorier som att barn inte är mogna för att fatta gemensamma beslut. Piaget 

(1968) skriver att barn i förskoleåldern tar för givet att andra förstår dem eftersom de enbart 

tänker från sitt eget perspektiv. Lärarna i vår undersökning har en tilltro som delas med 

läroplanen till att barnen kan påverka genom det de säger och att de kan se från någon annans 

perspektiv. Enligt läroplanen är det önskvärt att barnen ska kunna inta någon annans 

perspektiv, åtminstone ska förskolan sträva efter att den förmågan utvecklas (Skolverket 

2010). Målen i förskolans läroplan är strävansmål vilket innebär att barnen inte måste uppnå 

målen men erbjudits förutsättningar att nå dem. När barnen slutar förskolan behöver de 

varken kunna argumentera eller inta någon annans perspektiv men de ska fått möjlighet att 

lära sig detta. De barn som Piaget (1968) observerade hade kanske inte fått träna på detta 
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eftersom han drog de slutsatser han gjorde. Eller ställs det för höga krav på barn i dag? 

Vygotskij däremot menade att vuxna och även barn som kommit längre i sin utveckling kan 

utmana barn i deras utveckling (Smidt 2010). Vi anser också att barn kan utmanas i sin 

utveckling genom att lärarna till exempel deltar i barnens lek. Där menar vi att tillfälle att 

träna argumentation, ställa frågor och att inta andras perspektiv finns. Därför tycker vi det är 

anmärkningsvärt att enbart en lärare tagit upp lärarens deltagande i leken.  

Svaren i enkäten visar att sex av lärarna vill att barnen ska ha inflytande över utformandet av 

miljön, medan endast en av respondenterna vill utforma en miljö med möjlighet till olika 

aktiviteter för vidare lärande med egna val som temaarbeten, lek och forskning. Då vi ser till 

Piagets teorier så måste barn få rika möjligheter till att aktivt utforska sin omvärld. 

Stimulerande och för barnet intressanta miljöer är utvecklande för barnet ansåg han (Jerlang 

2008). Vi anser att det är lärarens uppgift att lyssna på alla barn och se till att alla barns 

resurser utvecklas. Förskolans mål är att barn tillsammans med andra barn och vuxna deltar i 

beslut som rör den pedagogiska utformningen, tillsammans diskuterar och ifrågasätter regler, 

väljer tema och får vara med och planera temats innehåll. Johansson & Pramling Samuelsson 

(2003) skriver också att det är barnens behov och intressen som bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

 

6.1.6 Lära barnen att ta ansvar för sina handlingar 

I läroplanen finns mål och riktlinjer som lärarna i förskolan ska följa som till exempel att 

”Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga att vilja ta ansvar och 

utöva inflytande i förskolan och verka för att varje barns uppfattningar och åsikter 

respekteras” (Skolverket 2010:12). Barnen ska få uttrycka sina tankar och åsikter och på så 

sätt ha möjlighet att påverka sin situation anser de tillfrågade lärarna. När barn får ta ansvar, 

deras åsikter respekteras, får vara med och bestämma utvecklar de en förmåga att agera efter 

demokratiska principer. Vissa av lärarna betonar att det är betydelsefullt att barnen tar ansvar 

över sina handlingar och de beslut de tar. Detta visade sig också i Elvstrands (2009) 

avhandling där alla barn inte fick ha inflytande eftersom de inte hade förtjänat det. De var 

alltså först tvungna att visa ansvarstagande. Den som avgör om barnet förtjänar inflytande är 

alltså läraren. I Karlssons (2009) forskning visar det sig att ansvaret ser olika ut för pojkar och 

flickor. Pojkarna fick ett större handlingsutrymme än flickorna som förväntades ta ett större 

ansvar för exempelvis gemensamma regler. Ska barnen då förtjäna ansvar beror det ju på 

vilket kön barnet har. Vi anser att vi som lärare har ett ansvar att hjälpa barnen att utvecklas så 

att de småningom kan ta ansvar över sig själv och sina handlingar. Ska barn kunna ta ansvar 

för sina handlingar krävs det att läraren bryter gamla vanor och vågar prova på nya 

tillvägagångssätt tillsammans med barnen.  

 

6.1.7 Har barn ett reellt inflytande i förskolan? 

Samtliga lärare utom en är överens om att alla barn ska ha ett reellt inflytande i verksamheten. 

Ett särskilt ansvar för att barnen ska få det läggs i den reviderade läroplanen på förskolläraren 

(Skolverket 2010). I vår undersökning framkommer det att flera av lärarna vill ge alla barn 

inflytande men upplever att det många gånger är svårt. Det som lärarna påtalar är att det ofta 

blir majoritetsbeslut, tysta barn kommer inte till tals samt risken att ett fåtal barn styr 

innehållet i verksamheten. Elvstrand (2009) kommer i sin avhandling fram till att lärarna 
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delvis är medvetna om att vissa barn inte tar initiativ till inflytande. På samma sätt som några 

av lärarna i vår undersökning påtalar vikten av små grupper för att möjliggöra inflytande för 

alla använder sig lärarna av det i (a.a.) forskning. Vi tror att för att möjliggöra ett pedagogiskt 

arbete på individnivå är det angeläget att man i förskolan minimerar arbetet i storgrupp. 

Istället ska man eftersträva att gruppera barnen utifrån olika aktiviteter, individuella intressen, 

mognad och behov. Detta innebär ett varierat arbetssätt i olika former med mindre grupper 

och olika gruppkonstellationer. Intressant är att i (a.a.) forskning framkommer det inte att de 

tysta eleverna upplever sig överkörda av sina kamrater som aktivt påverkar.  

Barns möjlighet till inflytande över sin egen situation kan bero mycket på de vuxnas 

förhållningssätt och reflektion över sitt agerande. I vår undersökning framkommer flera ord 

som beskriver vilket förhållningssätt läraren ska ha utan att det tas upp hur detta påverkar 

barnens inflytande. Det att lärarna lyssnar, respekterar och tar tillvara åsikter är några sådana 

exempel. Detta är helt i linje med förskolans läroplan som bland annat skriver att ”arbetslaget 

ska verka för att varje barns uppfattning och åsikt respekteras” (Skolverket 2010:12). I 

Elvstrands (2009) forskning visar det sig att inflytandet varierar mycket under en dag för 

eleverna och ett av skälen till detta skriver hon är lärarens förhållningssätt. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) skriver att det handlar om att vi som lärare ska våga bryta invanda mönster 

och uppmuntra förändringar och genom detta sätt förändra vårt synsätt. Vi hjälper också 

barnen att förstå demokratiska principer genom att ge dem inflytande i förskolan. Barnen 

skapar sig då kompetenser som att argumentera för sina åsikter och våga/kunna uttrycka sig 

samt använda sin rätt till yttrandefrihet. Samtidigt skriver Emilsson (2008) att i en studie av 

Ekström (2006) framkom det att det endast var vid den fria leken som barnen gavs reellt 

inflytande. I planerade aktiviteter som till exempel samlingen kontrollerades samtalet helt av 

läraren. Emilsson (2008) har funnit likande resultat i en norsk undersökning där lärare under 

skolliknade former tar kontroll över kommunikationen vilket får till följd att barnen talar 

mindre och med färre antal ord. I vårt resultat visar det sig att många av lärarna anser att 

barnen kan bestämma över sin lek. Johannesen & Sandvik (2009) påtalar att barnen måste ges 

tid till egeninitierade aktiviteter för där får de mer inflytande. 

 

6.1.8 Anser lärarna att barnets ålder har betydelse för möjligheten till 
inflytande? 

Ålder och mognad ses som viktigt när det gäller barns inflytande, att barn inte kan bestämma 

allt framgår i enkätsvaren. En av lärarna anser att möjligheten att bestämma ökar med åldern. 

Men att även yngre barn har rätt till inflytande framgår i vår undersökning och en av lärarna 

betonar att det ser bara olika ut för de allra yngsta barnen. Hon påtalar vikten av att läraren är 

lyhörd och tolkar vad barnen vill och planerar verksamheten efter detta. Johansson (2003) 

skriver att trots att barnen är små så har de tankar och förmåga att uppleva mening. 

Författaren betonar att läroprocessen är centralt i arbetet med barnen. Vi anser att det är 

viktigt att bygga på barnens intresse, kompetens och förmåga att förstå. Det kan vara så att 

barns trivsel ökar om vi anpassar deras inflytande efter deras förutsättningar. Vygotskij 

skapade en teori om lärande där han poängterar att det sociala samspelet är viktigt för lärande 

och meningsskapande och att tankeförmågan beror på interaktionen mellan människor 

(Svensson 2009). En av respondenterna betonade vikten av lärarnas engagemang kring 

barnens intresse och deras egeninitierade aktiviteter. När barn samspelar byggs deras 

självkänsla upp och detta menar vi har en stor betydelse för lärandet. Vygotskij (1999) skriver 

att barnet lånar sin kompetens från den vuxne och upplever då att det kan fast att det inte ännu 
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inte har erövrat denna kunskap. Piaget påtalar att mognad och utveckling föregår inlärning 

och att barnets motivation gör att inlärningen går mycket lättare (Svensson 2009). Han 

betonade vikten av att tillvarata barns intresse och nyfikenhet. Vi anser även att lärarnas 

barnsyn kan stoppa barns inflytande. Följer vi Piagets teorier, om att barn blir mogna för att 

lära vid en viss ålder, så kan detta vara ett tecken på att vi inte låter barnen få något inflytande 

innan det uppnått rätt ålder. I enkätsvaren framkommer att det inte finns någon nedre 

åldersgräns för att barn ska få vara med och bestämma. De allra yngsta barnen som inte har ett 

utvecklat språk visar med gester och mimik vad de tycker och vill. Genom att vara observant 

och lyhörd kan man tillvarata alla barns rätt till inflytande oavsett ålder framkom i 

enkätsvaren. Vi anser att när barn blir sedda och hörda och att deras intressen tillvaratas finns 

det en möjlighet för barn att få inflytande. När vi ger barn inflytande i förskolan utvecklas 

samtidigt deras kompetenser för att förstå demokratiska principer. För att de yngsta barnen 

ska få den delaktighet och inflytande i förskolan de har rätt till måste vi se dem som personer 

som kan och vill något (Johannessen & Sandvik 2009:49). 

Vi håller med lärarna i vår undersökning om att barn inte ska bestämma allt utan att vi som 

lärare måste styra och stötta barnen i vissa situationer. Men vi tror att barn måste få inflytande 

redan i förskolan för att förstå vad demokrati betyder och för att bli demokratiska medborgare. 

Barn som tidigt får uttrycka sig och argumentera för sina åsikter lär sig att förstå demokratiska 

principer. Barn kan utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska beslut om vi 

låter dem ta ansvar, respekterar deras åsikter och att de får vara delaktiga i beslutsfattandet. 

Även om barnen i förskolan ännu inte är så stora tror vi det är betydelsefullt att de får lära sig 

hur man kan påverka. Detta framkommer också i Elvstrands studie ”att de elever som var 

vana vid att praktisera delaktighet i klassrummet också efterfrågade möjligheten att få göra 

det vilket tyder på att elever behöver få en vana i att utöva inflytande för att efterfråga det” 

(Elvstrand 2009:273). 

 

6.1.9 Inflytande med små barn som inte har ett talspråk 

Lärarna i vår undersökning är överens om att även de barn som inte har ett talspråk kan ha 

inflytande. Många tar upp vikten av att läsa av och vara lyhörd. De tar alltså upp vikten av ett 

nära samspel. För Vygotskij var samspelet det centrala och där barnen har en möjlighet att 

tillsammans med någon som är mer mogen klara mer än det annars skulle gjort. Vad det gäller 

inflytande tror vi att barnet i samspel med en lyhörd vuxen kan påverka mer än det klarat 

själv. I Engdahls (2011) studie visade de små barnen ett tydligt samspel utan verbal 

kommunikation. Det tycker vi motsäger Piagets teorier där han påtalar att barn har svårt att 

sätta sig in i andras situationer och att de måste befinna sig i ett speciellt utvecklingsstadium 

för att det ska vara lönt att förklara saker verbalt. I detta samspel med andra barn och vuxna 

anser vi att språket har sin givna plats att utvecklas. Det är samspelet mellan de språkliga och 

sociokulturella strukturerna som är avgörande för barns utveckling av 

kommunikationsförmågan (a.a.).  

 

6.1.10 Begränsningar i barns inflytande 

Vi tolkar enkätsvaren som att det bör finnas vissa begränsningar i barns inflytande. Rutiner 

och strukturen är några av de saker som flera av lärarna i vår undersökning tar upp som sådant 

förskolebarnen inte kan bestämma om. Liknande resultat fick Elvstrand (2009) i sin studie där 

det visade sig att inflytandet var begränsat trots arbetslagens ambition och strävan att eleverna 
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skulle få inflytande i undervisningen. Ramarna i verksamheten fick eleverna inte bestämma 

över. Även i Emilssons (2008) studie framkommer det att vuxnas regler begränsar inflytandet 

för barnen. 

Gruppindelningar var ett av de svar som flertalet av lärarna på en av förskolorna betonade att 

barn inte kan bestämma över. Anledningen till detta anser en av lärarna vara att barn troligtvis 

väljer barn de trivs bäst med. Läraren understryker att gruppindelningen görs efter vad läraren 

anser vara bäst för barnet ur en lärande aspekt.  

De intressen och behov som barn visar bör vara grunden för förskolans verksamhet, anser vi. 

Barn ska ges möjlighet att få inflytande över sin egen situation och över miljön på förskolan, 

ansvaret ligger sedan hos läraren över hur mycket barnen kan ha inflytande över. I skollagen 

står det att barn ska få ha inflytande och få information om det som berör dem men sättet 

inflytandet och informationen ges på ska anpassas efter ålder och mognad samt 

informationens innehåll (Utbildningsdepartementet 2010). Läroplanen däremot skriver inte 

om ålder och mognad men påtalar att som ett led i utvecklingen får barnen ta ansvar efter 

förmåga. Vi anser att formuleringarna gör att det blir tolkningar, några lärare påtalade att med 

inflytande följer även ett ansvarstagande. I diskussionen om barns inflytande behöver det 

därför diskuteras i vilken utsträckning barn kan ha inflytande och göra val och dessutom ta 

ansvar för detta. 

 

6.2 Slutsats 

Vi anser att lärares syn på barns inflytande är betydelsefullt och att det påverkar både deras 

arbetssätt och förhållningssätt gentemot barnen. Av enkätsvaren förstår vi att det är en central 

del av verksamheten men lärarna har olika uppfattningar om vad det innebär. Vissa delar är 

lärarna överens om men något så grundläggande som betydelsen av ordet inflytande samt den 

reviderade läroplanens intentioner beträffande barns inflytande tolkas olika. Diskussioner i 

respektive arbetslag om inflytande begreppets betydelse, tolkning av läroplanen samt vad det 

konkret innebär för arbetssätt/förhållningssätt på respektive förskola menar vi är av stor vikt. 

De flesta av lärarna anser att det är viktigt att utgå från barns intresse, som de bland annat ser i 

observationer och samtal, och därefter lägga upp verksamheten efter detta. Att vara lyhörd 

och lyssna till vad barnen säger, ses som väsentligt i enkätsvaren. Vi ser också detta som 

oerhört viktigt, att alla barnen ska få säga sin mening och att vi tar oss tid att lyssna. Vi tror 

precis som Arnér (2009) att lärare i förskolan har mycket lättare för att säga nej, än ja, till 

barns tankar och idéer. Ska barnen få inflytande över sin dag på förskolan så krävs det att vi 

som vuxna respekterar barnens åsikter och tar dem på allvar. Det beror helt på oss lärare om 

vi ger barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. Får barn inte uttrycka sina åsikter har de inte 

heller någon möjlighet att kunna påverka sin vardag. För de barn som ännu inte har ett verbalt 

språk är det viktigt med lärare som samspelar och kan tolka barnens intentioner, vilket påtalas 

av lärarna i vår undersökning . Engdahl (2011) skriver att om lärare har kompetensen att 

förstå barns samspel, så skulle detta underlätta vid planeringen för att uppnå en balans mellan 

barnens initiativ och de lärarledda aktiviteterna. Forskaren skriver att en sådan balans är 

avgörande för att utveckla en förskola av hög kvalitet. 
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6.3 Metoddiskussion 
Vi lämnade ut enkäter till 20 lärare på två olika förskolor och fick tillbaka 18 svar. Gruppen 

bestod av 19 kvinnor och en man. Vilket då gjorde att vi inte kunde se någon skillnad när det 

gällde kvinnor och mäns tankar kring barns inflytande i förskolan. Det externa bortfallet 

bestod av två respondenter som inte svarade på enkäten. Det förekom även visst internt 

bortfall då en av respondenterna inte besvarade alla frågorna. Det viktigaste sättet att undvika 

detta är att försöka göra enkäten enkel, tydlig och på så sätt lätt att besvara. I vårt fall bedömer 

vi att tillförlitligheten är hög eftersom det bara var en av de tillfrågade som inte besvarade alla 

frågorna. Vi anser att vi har fått svar på våra frågor och att detta tillvägagångssätt har fungerat 

bra för oss. Eftersom vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt 

tillvägagångssätt innebär detta att resultaten inte kan generaliseras (Bryman 2008) till andra 

förskolor. Rent tidsmässigt sparade vi mycket tid genom att lämna ut enkäterna till båda 

förskolorna och lärarna samtidigt. Fick därefter relativt snabbt tillbaka alla frågeformulären.  

I vår enkät har vi använt öppna frågeställningar som innebär att respondenterna formulerat 

sina svar. Bryman (2008) påtalar att en risk med detta undersökningssätt är att respondenter 

inte svarar eftersom de inte vill formulera långa svar. I vår undersökning har några svar varit 

kortfattade och risken för feltolkningar har därmed ökat. Det finns även en risk att 

respondenterna tolkat våra frågor och gett svar efter det medans vi tolkat respondenternas svar 

utifrån vårt syfte med frågeställningen. För att få mer information när det gäller lärarnas syn 

på inflytande i förskolan hade vi kunnat följa upp enkäten med intervjuer. Dels hade vi då 

kunnat ställa fler följdfrågor och även tolkat frågor som var otydliga för respondenten.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
I den reviderade läroplanen för förskolan står det om olika förmågor som förskolan ska sträva 

efter att barnen utvecklar. Bland annat lyssna, uttrycka sin åsikt, förstå andras perspektiv, 

ställa frågor och argumentera (Skolverket 2010). Alla dessa förmågor behövs i ett deliberativt 

samtal. Englund (2000) skriver att kännetecknande för dessa samtal är att argumentationen 

ges utrymme, respekten för varandra genom att lyssna på argument samt en strävan att 

komma överens. Ett sådant samtal är inte helt enkelt att delta i och enligt Piaget klarar inte 

barn i förskoleåldern av deliberativa samtal. Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka 

i vilken utsträckning det deliberativa samtalet förekommer i förskolan och om de yngsta 

förskolebarnen kan delta i detta samtal.  
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      Bilaga 1 

Till förskollärare och barnskötare i förskolan! 

Vi heter Ann-Britt Hellberg och Monika Strand och läser på lärarutbildningen inriktning mot 

förskola/förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vår utbildning avslutas med ett 

examensarbete om 15 hp. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare 

och barnskötare på två förskolor anser att barn ska få ha inflytande i förskolan. Vi vill även 

undersöka om ni anser att barnets ålder har betydelse för möjligheten till inflytande.  

Vi är tacksamma om du vill medverka genom att besvara följande frågor. Din anonymitet 

garanteras av oss. Enskilda svar kommer inte att redovisas. De ifyllda enkätfrågorna lämnas i 

bifogat kuvert. Vi samlar in kuverten senast 15 juni 2011.  Om något är oklart kan ni kontakta 

oss. 

Ann-Britt Hellberg   Monika Strand 

ann-britt@hellbergs.org   monika.a.strand@bredband.net 

tele: 013-132251   tele: 040-913307 

mobil: 0704322359 
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1. Vad betyder ordet inflytande för dig? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Hur tolkar du läroplanen när det står att de intressen som barn själva ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Hur tolkar du läroplanen när det står att de intressen som barn själva ger uttryck för 

bör ligga till grund för planeringen av den pedagogiska verksamheten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

4. Hur får ni kunskap om barns intresse? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Hur anser du att man ska tillvarata barns intressen i verksamheten? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Anser du att synen på barns inflytande har förändrats i den reviderade läroplanen Lpfö 

98/2010 i jämförelse med Lpfö 98? 

I så fall på vilket sätt har den förändrats?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

7. På vilket sätt anser du att barn ska få ha inflytande i förskolan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8.  Anser du att alla barn ska få ha ett reellt inflytande i verksamheten? 

a. Om svaret är ja. Hur kan du möjliggöra detta? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

    b.  Om svaret är nej. Varför anser du att de inte ska ha det? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Anser du att man kan arbeta med inflytande i en småbarnsgrupp där barnen knappt har 

ett utvecklat språk? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Vad är barn mogna att bestämma över? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11.  Anser du att det finns något som barn inte bör bestämma över i förskolan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

12.  Finns det någon nedre åldersgräns för att barnen ska få vara med och bestämma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Man    Kvinna 

 

Utbildning   Antal år i yrket 

_________________                            ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


