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Abstrakt 

Det självständiga arbetets syfte var att ta reda på hur pedagoger ser på barn och barns 

inflytande och hur de talar om att de arbetar för att ge barn inflytande i förskolan för att 

studera hinder och möjligheter för barns inflytande. Studien har tre frågeställningar: Hur 

ser pedagoger på barn och barns inflytande, vad kan barn ha inflytande över och hur 

arbetar pedagoger för att utveckla barns inflytande i förskolan, med fokus på små barn? 

Metodvalet är en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer med fyra 

pedagoger från samma förskola.  

 

Det empiriska materialet visar att samtliga informanter ansåg att barns inflytande är 

något som är viktigt mot bakgrund av att det är något som barn måste lära sig inför att 

de ska bli vuxna. Pedagogerna ansåg även att det är ett svårtolkat ämne som kräver 

diskussion och reflektion i arbetslaget. Det framkom också att barns inflytande är 

begränsat och att det är de vuxna som begränsar barns inflytande. Barn har möjlighet att 

påverka hur aktiviteter ska utformas, göra val, komma med förslag och ta initiativ. För 

att utveckla barns inflytande måste pedagogen våga frångå sin planering och släppa in 

barnen samt att erbjuda nya aktiviteter och material så barnen bygger på sin 

erfarenhetsbank. Om pedagogen vågar säga ja till barnen istället för nej så utvecklar det 

barns inflytande.  

 

Nyckelord: Barns inflytande, barns perspektiv, demokrati, kompetenta barnet.  
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1 Inledning/bakgrund 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) hävdar att förskollärare ska ge barn ett 

reellt inflytande över innehållet i verksamheten och över arbetssättet.  Barnens behov 

och intressen ska tas tillvara på när pedagoger planerar verksamheten, både 

innehållsmässigt och miljömässigt. Barnen ska få en förståelse för vad demokrati är 

genom att de får bidra med sina tankar, åsikter och på så sätt kunna påverka sin situation 

samt att få delta i olika beslut som tas. Arbetslaget ska se till att varje enskilt barn 

utvecklar en vilja och en förmåga att utöva inflytande i verksamheten (Skolverket 

2011). Vi i Sverige har FN:s barnkonvention om barns rättigheter att ta hänsyn till. Den 

hänvisar till att barn har rätt att bli respekterade, ges inflytande, göra sin röst hörd och 

att bli lyssnad på (Skolverket 1999).  

 

1.1 Inflytande 

Arnér (2009) hävdar att ordet inflytande har olika innebörder och går att tolka på olika 

sätt, beroende på vilket sammanhang begreppet finns i. Vad inflytande innebär i 

förskolan finns det inte så mycket forskning på men hon hävdar att begreppet inflytande 

ofta används synonymt med begreppet delaktighet i förskolan. Författaren gör en 

skillnad på begreppen och hennes tolkning av begreppet inflytande i förskolan beskrivs 

som att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardagliga situation. Hon vill framhålla 

att det handlar om demokratifostran i förskolan. Barnen ska få känna sitt värde och få 

framföra sina idéer i diskussioner som berör dem. Författaren hävdar vidare att det krävs 

en lyhördhet från pedagogerna som innebär att de måste våga släppa in barnens röster 

och tankar i grundplaneringen av verksamheten. Medan delaktighet enligt författaren 

handlar om att barnen får ta del av det som pedagogerna redan har planerat eller att få 

göra val inom ramen vad pedagogerna satt upp (Arnér 2009). Inflytande och delaktighet 

används av Skolverket (2013) var för sig men hävdar att de utgör demokratiska 

kompetenser som grundläggs redan i förskolan. Barnen ska tidigt få delta och påverka 

beslut som rör dem. De menar att reellt inflytande står för att barnen ska förses med 

verktyg för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle. En viktig förutsättning är att 

alla barn ges möjlighet att få göra sin röst hörd och få utveckla sin vilja att påverka 

(Skolverket 2013).  
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1.2 Demokrati 

Vi lever i ett demokratiskt samhälle som inte bara handlar om att vi ska delta vid 

omröstningar utan det innebär också att till exempel varje människa ska ha rätt att säga 

sin mening, ha rätten att bli lyssnad på och att alla människor har lika värde. Det 

handlar om att alla människor ska kunna leva tillsammans i samhället (Premfors & Roth 

2004). Ett av förskolans uppdrag handlar om att få barnen att förstå vad demokrati är. 

Barnen ska få möjlighet att påverka sin situation efter vad de ger uttryck för men även 

kunna ta ansvar för sina egna handlingar och vara med och fatta beslut (Skolverket 

2011). I en studie av Westlund beskrivs demokratiuppdraget i förskolan som bestående 

av två delar, en del där förskolan ska förmedla de grundläggande demokratiska värdena 

och den andra delen som att barnen ska få utöva demokrati genom att utveckla sin vilja 

att vara delaktiga och ta ansvar (Westlund 2011).  

 

1.2.1 Deliberativa samtal 

 Deliberativ demokrati är en normativ demokratiform som ger en demokratisk atmosfär 

där människor får bli delaktiga och ges inflytande. Förutsättningarna för att deliberativa 

samtal ska kunna föras är att det krävs ett aktivt deltagande där alla får delta, alla vill 

delta och att alla kan delta i samtalen. Det förs diskussioner där alla får göra sina åsikter 

hörda. Vill du dock inte göra din åsikt hörd så har du i alla fall haft möjligheten. I de 

deliberativa samtalen strävas det efter att olika åsikter ska föras fram i argument som 

sedan ska jämkas samman och ett beslut ska tas. Alla får ta ansvar och konsekvenser av 

det beslut som tas (Gerrevall 2003). Genom dessa samtal hävdar Roth (2004) att 

pedagoger i förskolan kan lägga grunden till att träna barnen i demokratiska förmågor 

som till exempel att lyssna på andra, respektera andras åsikter och genom att få göra sin 

röst hörd (Roth 2004). 

 

1.3 Tolkning av läroplanen 

Hur läroplanen tolkas och genomförs är upp till varje pedagog i förskolan. Jag har hört 

pedagoger prata om barns inflytande på förskolor där jag har vikarierat eller haft min 

verksamhetsförlagda utbildning, det vill säga praktik. Då har det handlat om att barn ska 

bestämma eller göra val, till exempel att de ska göra ett val mellan aktiviteter som redan 

är förutbestämda av pedagoger eller till exempel bestämma om de vill vara ute eller 

inne. Min uppfattning är att barns inflytande är ett svårtolkat ämne och att pedagoger är 
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”ofta” rädda för hur mycket barn ska få bestämma egentligen. Jag har hört pedagoger 

säga att de är rädda för hur verksamheten ska se ut om barnen ska bestämma allt. Men 

handlar det bara om att få bestämma och göra val eller handlar barns inflytande om 

något mer? 

 

Johannesen & Sandvik (2009) vill framhäva att det handlar om något mycket mer och 

större än så. De påpekar dock att det inte handlar om att barnen ska ta över ansvaret utan 

det ska ligga hos pedagogerna. Författarna hävdar att inflytande handlar om demokrati, 

att få delta i en gemenskap, att bli lyssnad till, hur vi samspelar, att bli respekterad och 

visa respekt oberoende av vilka åsikter du än har. För att barn ska kunna påverka och 

ges inflytande menar författarna att pedagoger måste vara lyhörda och ta tillvara på det 

barnen uttrycker (Johanessen & Sandvik 2009). 

 

Skolverket (2005) har gett ut Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

och de är deras råd och rekommendationer över hur föreskrifter, förordningar och lagar 

kan följas i verksamheterna. Skolverket lyfter fram demokratiska processer och 

pedagogens förhållningsätt som viktiga vid råden om barns inflytande.  

 

För att kunna agera demokratiskt behöver barn tidigt delta i demokratiska processer. 

Delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan och 

påverka skeenden i förskolan. Särskilt betonas vikten av att lyssna på barn och som 

vuxen att försöka närma sig barns perspektiv. För att göra de yngsta barnen 

delaktiga handlar det om ett samspel där de vuxna tolkar barns agerande och 

kroppsliga uttryck. Det handlar även om att ha tillit till och förväntningar på att barn 

kan klara olika saker med stöd av vuxna. De vuxnas förhållningssätt är avgörande i 

arbetet med barns inflytande över sin egen vardag och det krävs att personalen både 

har förutsättningar för arbetet och en medvetenhet om hur barn kan involveras 

(Skolverket 2005:31–32). 

 

Stora barngrupper kan ses som ett hinder mot barns inflytande då det krävs mer fokus 

från pedagogerna på organiseringen av verksamheten än på att kunna vara lyhörd för 

när barnen ger uttryck för inflytande (Skolverket 2005).  

 

1.4 Barnperspektiv eller barns perspektiv 

Arnér och Tellgren (2006) beskriver ett barnperspektiv som ett slags vuxenperspektiv, 

som ett perspektiv där vuxna ser situationen barnet befinner sig utefter att barnet sätts i 
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centrum. Det är barns bästa och barns rättigheter som sätts i fokus.  Medan ett barns 

perspektiv beskrivs av författarna som när vuxna kan inta ett förhållningssätt där till 

exempel pedagoger ser situationen ur barnens synvinkel, det vill säga med barnets ögon. 

Vidare hävdar författarna att samtal med barn är ett sätt att få syn på barns perspektiv. 

Eftersom barns erfarenheter kan skilja sig åt kan ett barns perspektiv se olika ut mellan 

olika barn (Arnér och Tellgren 2006). 

 

1.5 Barnsyn 

Vi har olika barnsyner menar Bjervås (2003) det vill säga vad vuxna anser att ett barn 

är, hur vuxna talar om barn och vad vuxna anses vara bäst för barnen. Dessa syner har 

varit olika genom tiderna. Synsättet vi har påverkar oss i hur vi bemöter och förhåller 

oss till barn. Vi har utgått från vad vi vuxna anser är bäst och vad vi tycker barnen 

behöver. Men de senaste 25-30 åren har vi börjat lyssna till barnen (Bjervås 2003). Det 

skedde ett paradigmskifte på 1960-talet, det vill säga en ändring i våra uppfattningar, 

teorier och metoder för den vetenskapliga forskningen om synen på barn. Före skiftet 

hade de vuxna en syn på barnet som en sårbar varelse som utvecklades genom kritiska 

händelser i barndomen. De såg inte till barnets egna förmågor. Efter detta skifte började 

vuxna lyssna på barnen och vi kan urskilja en annan syn idag, det kompetenta barnet 

med egna förmågor och kompetenser (Sommer 2008). 

 

1.6 Min problemfråga 

Vi har våra styrdokument som talar om för oss att barn ska ges reellt inflytande i 

förskolan. Det är upp till var och en som verkar inom förskolan att tolka det. Min 

erfarenhet efter genomförda verksamhetsförlagda utbildningar och vikariat säger att det 

är ett svårt ämne som många pedagoger har en rädsla för. De vet inte riktigt hur de ska 

göra. Det verkar vara svårare att ge små barn inflytande än de stora barnen. Vi står alla 

pedagoger i förskolan inför detta uppdrag och jag anser därför det viktigt att ta reda på 

hur pedagoger gör, när de ger barn inflytande och hur pedagoger kan utveckla det, med 

fokus på de små barnen. Därför kommer jag i min studie fokusera på pedagogrollen på 

en förskola för att se hur barns inflytande ges uttryck där. Hur vi förhåller oss påverkas 

av vår barnsyn (Bjervås 2003) och hur vi ser på lärande.  
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1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att analysera pedagogers perspektiv på barn och barns 

inflytande samt beskrivningar av hur de arbetar med att ge barn inflytande i förskolan 

för att studera hinder och möjligheter för barns inflytande.  

 

Detta syfte kan preciseras genom följande frågeställningar: 

 

 Hur ser pedagoger på barn och barns inflytande? 

 Vad kan barn ha inflytande över? 

 Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns inflytande i förskolan, med fokus 

på små barn?  
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel beskrivs relevant forskning som är gjord tidigare på området samt 

teoretiska utgångspunkter som utgörs av Vygotskijs sociokulturella teori samt Emilsons 

modell över kommunicerade värden.  

 

2.1 Barns barndom 

Halldén (2005) menar att idag befinner sig barn alltmer i förskolan än vad de gjorde 

förr. Vilket medför att barndomen har en annan innebörd än då. Förskolan har fått en 

mer betydande roll i barndomen eftersom den 1998 fick en egen läroplan med riktlinjer 

och mål att sträva mot. Dessa styrdokument har givna ramar som styr pedagoger i vad 

som anses rätt riktning om vad barn ska tillägna sig och utveckla under sin förskoletid. 

Författaren frågar sig var barnens perspektiv finns i allt detta. Författaren hävdar att förr 

kunde vuxna välja att se barnet som being eller becoming. Såg vuxna barnet som being 

såg de barnet som det var just nu, i ett stadium där barn får vara barn. Såg däremot 

vuxna barnet som becoming såg de barnet som något som det skulle bli, att barndomen 

var en transportstäcka mot vuxenlivet och att en rekonstruktion av de vuxna skulle 

skapas. Idag omfattar being och becoming både de vuxna och barnen. Begreppen ses 

som två parallella processer där vuxna och barn skapar sociala relationer mellan 

varandra och är båda delaktiga i samhället. Författaren menar att ingen är färdig 

utvecklad utan alla utvecklas så länge de lever, det vill säga ”det livs långa lärandet”. 

Därför är förskolan en viktig plats för barns utveckling och lärande men också en plats 

där barn ska få vara barn och inte bara ses som något som ska förberedas inför 

vuxenlivet, de ska även finnas utrymme för lek, samt att barnet ska bli omhändertaget 

och få vara ifred för att återhämta sig. Detta förutsätter att vuxna och barn kan skapa bra 

relationer där de har tillit och respekt för varandra och där de vuxna kan se att barnet har 

egna förmågor och kompetenser (Halldén 2005).  

 

2.2 Barns inflytande och pedagogrollen 
 

Emilson (2008) och Westlund (2011) hävdar att det inte har gjorts så mycket tidigare 

forskning på området om barns inflytande i förskolan. Den tidigare forskning som finns 

riktar sig mer mot äldre barn i skolåldern (Emilson 2008 och Westlund 2011). Det finns 

tidigare studie gjord på små barns delaktighet och lärarrollen av Emilson och Folkesson 

(2006) som kom fram till att om pedagogen kunde närma sig ett barns perspektiv så 
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ökade chansen för barn att delta. Om pedagoger och barn tillsammans ställer sig 

undrande inför något istället för att pedagogerna serverar alla rätta svar inom bestämda 

ramar för barnen så ökade barnens deltagande i samtal. Eftersom barn och pedagoger 

befinner sig på samma nivå finns möjligheter för båda parter att påverka och utveckla 

samtalet till ett lärande. Pedagogen får då en möjlighet att närma sig ett barns 

perspektiv. De fann vidare att om pedagogen var närvarande i samtalet med barnen och 

följde upp och bekräftade barnet fanns större chans att barn deltog i samtal (Emilson 

och Folkesson 2006).  

 

2.3 Pedagogers kommunikation med barn 

Emilson (2007) forskade vidare på små barns inflytande i förskolan och visade att barns 

inflytande var begränsat. Barns inflytande förekom dock när barn skulle göra olika val 

inom bestämda ramar eller när de ville säga sin åsikt om något. Studiens resultat visar 

vidare på att hur pedagoger kommunicerar med barn har betydelse för barns inflytande. 

Om barnen släpps in i samtalen och för samtalen framåt tillsammans med pedagogen i 

ett så kallat symmetriskt möte, så bidrar det till en ökad möjlighet till barns inflytande. 

Även denna studie visade på att om pedagogen kunde närma sig ett barns perspektiv 

ökade barnens inflytande. Resultatet visar också på att en förutsättning för barns 

inflytande är att pedagogen kan ha en emotionell närvaro i kommunikationen med barn, 

det vill säga att vara känsligt anpassningsbar och vara lyhörd (Emilson 2007). 

 

För att se vilket barn som konstituerades i förskolan genomförde Emilson (2009) 

ytterligare en studie om vilka värden som kommunicerades av pedagogerna. Hon 

skapade en modell över tre olika kategorier med värden som kommunicerades i 

förskolan, omsorgsetiska värden, demokratiska värden och disciplinerande värden. 

Resultatet visade att förskolan bidrar till att fostra barn till att bli en omvårdande, 

demokratisk och disciplinerad individ (Emilson 2009).  

 

2.4 Barns inflytande är framtidssyftande 

I en nyare studie genomförd av Westlund (2011) som inriktade sig på pedagogers arbete 

med förskolebarns inflytande, gjorde hon en tolkning av att barns inflytande handlade 

om demokratiska förmågor som var framtidssyftande. Det var något som barnen skulle 

förberedas för tills de började skolan. Resultatet i studien visade att barns inflytande var 

något som fanns med pedagogerna i arbetet med omsorgen av barn, dels i spontana 
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aktiviteter men också i de aktiviteter som var planerade.  Även denna studie fann att 

pedagogernas förhållningssätt var avgörande för att kunna ge barn inflytande (Westlund 

2011). 

   

2.5 Det kompetenta barnet och pedagogers förhållningssätt 

Barnsynen påverkar om vi kan se det kompetenta barnet. Bjervås (2003) menar att det 

finns pedagoger som bara ser till vad barnet inte kan, men fler och fler har övergått till 

att se det kompetenta barnet, det vill säga se att barnet har förmågor och kompetenser. 

Författaren menar att det gäller att skapa situationer där barnet får tänka själv och blir 

utmanad i sina tankar för att förmågorna ska bli synliga. Det handlar om att kunna inta 

en position för pedagogen som en aktiv medforskare och vara nära barnet. På detta sätt 

blir barnet delaktigt i sitt eget lärande och inte bara passiv som matas med kunskaper 

(Bjervås 2003). I undersökningen som genomfördes av Johansson (2003) fann hon att 

det också handlade om pedagogers förhållningssätt, om hur pedagoger bemöter barn. 

Författaren hävdar att pedagogen måste bemöta barn som ett subjekt som hen ska ha en 

relation till och låta barnet vara en medmänniska och respektera det för den det är. Inte 

bemöta det som ett objekt med problem som måste åtgärdas. Det gäller att inta ett 

förhållningssätt som uppmuntrar barn att försöka själva och i samtal komma fram till 

beslut för att barn ska få inflytande och vara delaktiga (Johansson 2003). I en senare 

studie som Arnér (2006) genomförde på utvecklingsarbete när de gäller pedagogers 

förhållningssätt visar resultatet att om det som tas för givet görs synligt och reflekteras 

över, förändras förhållningssättet till barn när de gäller att ge dem inflytande. Även i 

denna studie kom författaren fram till att om pedagogen kan närma sig ett barns 

perspektiv så påvekas barns möjlighet till inflytande (Arnér 2006).  

 

Jag vill med min studie sätta in barns inflytande i ett annat sammanhang. Min studie ska 

bidra med ett pedagogperspektiv, närmare bestämt vad pedagoger anser att barns 

inflytande handlar om och hur de arbetar med det.  

 

Utefter förskolans läroplan, litteratur och den tidigare forskning jag tagit del av gör jag 

tolkningen att barns inflytande i förskolan är att låta barnen få göra sina röster hörda och 

få möjlighet att påverka sin situation och över det som händer i förskolan. 

Förutsättningen för att barn ska få inflytande i förskolan är att pedagogerna vågar släppa 

in barnens röster och lyssna till dem, både barns verbala språk och på barnens 
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handlingar och deras kroppsliga uttryck, samt att pedagogerna har en känslomässig 

närvaro i kommunikationen med barnen och att de försöker närma sig ett barns 

perspektiv. Det är barnens behov och intressen som pedagogerna ska använda sig av när 

de planerar verksamheten. Barns inflytande handlar om demokrati, att till exempel få 

säga sin mening, bli respekterad, lyssnad på och få bli delaktig i en gemenskap. Jag tar 

stöd i Vygotskij sociokulturella teori och den proximala utvecklingszonen, att det 

sociala och kulturella sammanhang vi lever i präglar vår utveckling, samt att 

pedagogerna måste veta var barnet befinner sig i sin utveckling för att de ska kunna 

utmana och stötta nästa steg i barnens utveckling.  

 

2.6 Den sociokulturella teorin 

Den ryska filosofen Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) är grundare av den 

sociokulturella teorin som har haft stor påverkan på vår skolas och förskolas 

undervisning. Han intresserade sig för barns lärande, utveckling och språket. Han menar 

att människan lär i sin kultur och i det sammanhang människan befinner sig. Hans syn 

på lärande är att människan lär sig i samspel med andra, det är en process som vi deltar i 

så länge som vi lever och inte något som förmedlas till människor (Säljö 2010).  För 

Vygotskij (1999) har även språket haft en viktig betydelse. Han menar att språket är 

viktigt för människan och det är genom det som vi kommunicerar med andra (Vygotskij 

1999). Han poängterar att det är inte bara det verbala språket som är viktigt utan 

människan kommunicerar även till exempel via bilder, kroppsspråk och teckenspråk. 

Han menar vidare att för att människan ska bli en tänkande varelse måste vi 

kommunicera med andra (Säljö 2010). Det är genom språket som människan delar sina 

erfarenheter och kan ta del av andras perspektiv. Människan använder språket för att 

kommunicera dels på individnivå, inom oss själva när vi tänker och dels när vi 

kommunicerar med andra. Den sociokulturella teorin är inte en mognadsteori där barnet 

utvecklas i stadier utan här ses handlingen och interaktionen av pedagogen som viktigt 

för barns utveckling (Säljö 2011). Med utgångspunkt i hans teori får skolan och 

förskolan till uppgift att förbereda människan med de verktyg som hen behöver till att 

bli den demokratiska samhällsmedborgaren som krävs i dagens samhälle (Säljö 2010). 

 

2.6.1 Vygotskijs proximala utvecklingszon 

För Vygotskij är människan i ständigt pågående lärprocesser, människan utvecklas hela 

tiden. Den proximala utvecklingszonen innebär att du är i den utvecklingszon du 
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befinner dig men du är på väg att lära dig något nytt, dit du ska komma. Vygotskij 

menar att människor har lätt för att ta instruktioner och förklaringar som hör till nästa 

utvecklingszon. Därför blir pedagogen eller ett annat barn som kan mer väldigt viktigt 

för de barn som befinner sig i en viss utvecklingszon, för de som kan mer kan vägleda, 

stötta och utmana den som ska lära sig så den lärande utvecklas ett steg vidare, in i en 

annan utvecklingszon (Säljö 2010). 

 

Vygotskijs sociokulturella teori och den proximala utvecklingszonen kan förstås genom 

att pedagogen är lyhörd och avläser barnens språk, för att de ska få möjlighet till 

inflytande och förberedas med de demokratiska verktygen som behövs i dagens 

samhälle. Det är genom kommunikation som vi delar erfarenheter mellan varandra och 

kan ta andras perspektiv. Det är genom kommunikation som pedagogen kan få 

möjlighet att dela barns erfarenheter och tankar, det vill säga ett barns perspektiv. I 

kommunikationen ges också möjlighet att träna barnen i de demokratiska verktyg som 

krävs för vårt samhällsliv. Pedagoger är viktiga förebilder för barnen då Vygotskij 

menar att människan lär i sin kultur och i det sammanhang som hen befinner sig i. 

Eftersom barn i dag vistas mer i förskolan än vad de gjorde förr står förskolan för en 

stor del av barns utveckling och lärande, på så sätt blir pedagoger viktiga förebilder för 

barnen. Därför är det viktigt att pedagoger är medvetna om vilka normer och värden 

som de förmedlar till barnen.  

 

2.7 Emilsons kommunicerade värden 

När Emilson (2009) studerade de yngre barnen i 2 års ålder i förskolan skapade hon en 

modell över tio olika värden som både tydligt och underförstått förmedlas i 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i förskolan. Det innefattar inte bara den 

verbala kommunikationen utan även kroppsliga uttryck som gester, blicka och attityder. 

Hon påpekar att dessa olika värden visar tydligt vilket barn som konstitueras i 

förskolan. Det är värden som förpliktigar, det vill säga att det finns ett sätt som 

människan förväntas handla på, samt de värden som erbjuds till barnen hur barnet ska 

fostras. De tio olika värdena är indelade i tre kategorier: omsorgsetiska värden, 

demokratiska värden och disciplinerande värden. Dessa värden riktas mot kollektivet, 

det vill säga det sociala i förskolan eller mot den enskilda individen, det vill säga att bli 

en självständig individ (Emilson 2009).  
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2.7.1 Omsorgsetiska värden 

De omsorgsetiska värdena menar Emilson (2009) är riktade mot kollektivet, det vill 

säga till gruppen och allas välbefinnande. Dessa värden har till syfte att lära barnen hur 

människan ska vara och bete sig i livet. Värdena inom den omsorgsetiska är 

förpliktigande och innefattar att inte skada andra, förstå och känna med andra, hjälpa 

andra samt att komma överens med andra. Dessa värden handlar till exempel om att 

man inte slåss, man respekterar varandra, försöker att ta andras perspektiv och hur man 

löser konflikter (Emilson 2009).  

 

2.7.2 Demokratiska värden 

De demokratiska värdena är riktade mot kollektivet, då det handlar om att delta samt 

mot den individuella individen, i form av att individen ska få chans att påverka i 

förskolan. Det är också värden som både förpliktigar och erbjuder demokrati. De 

demokratiska värdena är att delta i gemenskapen, utöva inflytande och att förhandla. 

Det handlar om att människan erbjuds att göra val, ta initiativ, ens egna behov är i fokus 

samt att kunna förhandla sig fram genom att argumentera, lyssna, bekräfta samt att visa 

respekt (Emilson 2009). 
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2.7.3 Disciplinerande värden 

De disciplinerade värdena enligt Emilson (2009) är riktade mot den enskilda individen 

och är förpliktigande. I dessa värden ges barnen inget utrymme till att ifrågasätta och 

förhandla sig fram. Värdena inom denna kategori är lydnad, att vara självständig och att 

prestera. Det handlar till exempel om att barn ska lyda och gör de inte det så rättar 

pedagogen till barnet i handling. Men det handlar även om att barnet ska klara sig 

självständigt som att till exempel kunna gå på toaletten och klä på sig själv. Författaren 

tolkar det som att självständighet har att göra med det kompetenta barnet, det vill säga 

att barn har förmågor att klara saker på egen hand samt att även kunna prestera saker till 

exempel i att rita något under stöttning och uppmuntran från pedagogen (Emilson 

2009).   

 

Dessa värden kan förstås i relation till vilket barn förskolan är med att fostra. Det kan 

även förstås i relation till pedagogernas syn på barns inflytande och på 

demokratiuppdraget i förskolan, till att fostra barnen till demokratiska 

samhällsmedborgare som kan leva tillsammans med andra. Enligt Emilson (2009) 

fostrar förskolan barnen till att bli omvårdande, demokratiska och disciplinerade 

medborgare. I kommunikationen mellan pedagogen och barnen förmedlas olika värden, 

som i sin tur bidrar till att barnen förses med demokratiska verktyg som människan 

behöver i samhällslivet. Vilka värden som förmedlas har att göra med vilka värderingar 

som pedagogen själv har. Värdena som kommuniceras påverkar hur mycket barn kan 

ges inflytande i förskolan.  

 

2.8 Teoretiska verktyg 

Det jag använder som teoretiska verktyg är synen på barn och inflytande. För att få syn 

på detta utnyttjar jag tidigare forskning, framför allt Emilsons modell om barns 

inflytande i förskolan och Vygotskijs sociokulturella teori om lärande och utveckling, 

där omgivningen har betydelse för lärandet. Ska barn lära sig vad demokrati är gör de 

det bäst i en miljö där demokrati tillämpas.   
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3 Metod 

I följande kapitel beskrivs vilken metod som valts, urval, hur studien är genomförd, hur 

materialet har bearbetats, resultatens trovärdighet och giltighet samt de forskningsetiska 

principer som finns.  

 

3.1 Metodval 

Vilket metodval som görs beror på vilket syfte studien har. Syftet med denna studie är 

att förstå och tolka pedagogernas erfarenheter om hur de pratar om barn och barns 

inflytande i förskolan och hur de arbetar med det för att studera hinder och möjligheter 

för barns inflytande. Därför har jag valt en kvalitativ forskningsmetod där empirin 

består av intervjuer. En kvalitativ metod innebär att forskaren utgår från att människor 

tänker olika och har olika erfarenheter. Dessa olika uppfattningar om samma sak, 

lämnar utrymme för tolkningar som i sin tur bidrar till en fördjupad förståelse (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

Vilken ansats forskaren väljer beror på forskningsfrågan. Studien har en hermeneutisk 

ansats, vilket kan innebära att intervjuerna ses som delar som ska tolkas och det är 

forskarens tolkningar som får fram resultatet, det vill säga helheten. Forskarens 

förförståelse på området har betydelse för de tolkningar som görs (Bryman 2011). Jag 

har tolkat informanternas svar på intervjufrågorna utefter min förförståelse som jag 

tillägnat mig genom tidigare vikariat, verksamhetsförlagda utbildningar samt av 

litteratur och den tidigare forskning på området som jag tagit del av.  

 

3.2 Urval 

För att kunna upptäcka, tolka och förstå skillnader och likheter mellan pedagogers 

arbetsätt och erfarenheter i ett och samma arbetslag är studien fokuserad på en förskola 

och pedagogerna som arbetar där.  På förskolan som ligger i en liten by på landsbygden 

arbetar sex pedagoger. Förskolan har en enda syskonavdelning med 30 barn inskrivna i 

åldrarna 1-5 år. Önskan var att få alla pedagoger att delta i studien men en var 

långtidssjukskriven och en avböjde. De resterande fyra informanterna är samtliga 

kvinnor, 29-60 år gamla och har en arbetslivserfarenhet mellan 3 och 30 år inom 

förskoleverksamheten. De fyra pedagogernas yrkeskategorier varierar, en är 

barnskötare, en är förskollärare, en är både behörig förskollärare och tidigare års lärare 
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(åk 1-6) samt den sista är tidigare års lärare (åk 1-6). Därför är ordet pedagog i min 

studie ett samlingsnamn för alla yrkeskategorier som kan variera i en förskola. Eftersom 

mitt empiriska material är hämtat från fyra pedagoger kan inte resultatet bestå av ett 

generellt resultat som svarar för alla pedagoger utan resultatet är en del av verkligheten. 

Men eftersom informanterna har en så varierande yrkeskategori har jag fått fram en 

bredare och varierande information, vilket är poängen med kvalitativa studier.  

 

3.3 Genomförande 

Jag tog kontakt med förskolan via telefon. Jag presenterade mig och frågade om de ville 

delta med intervjuer till mitt självständiga arbete på lärarutbildningen. Jag berättade om 

mitt syfte med min studie om att det var frivilligt att delta. Informanterna var positiva 

och jag fick svar från fem av pedagogerna direkt att de ville delta. Den sjätte pedagogen 

var långtidssjukskriven och eftersom jag ville se om det fanns skillnader i ett arbetslag 

på samma förskola, ansåg jag inte att vikarien var aktuell. Jag ville inte ge 

informanterna intervjufrågorna innan för jag ville få enskilda spontana svar och jag ville 

inte att de skulle prata ihop sig om vad de skulle svara. Jag valde intervjuer med 

enskilda pedagoger istället för parvis, för att jag ville ta del av varje enskild pedagogs 

erfarenheter och tankar. Genomförs det parvis anser jag att det finns en risk att en 

gemensam diskurs framträder. En av pedagogerna ville dock se frågorna innan så att 

hon kunde förbereda sig. Jag mailade över frågorna och en önskan om att pedagogerna 

inte skulle prata ihop sig. Efter ett par dagar hörde dock hon av sig och avböjde 

intervjun. Samtliga fyra informanter som deltar i min studie uppgav att de inte sett 

frågorna före intervjuerna. 

 

För att arbeta fram bra intervjufrågor utgick jag från den tidigare forskning jag tagit del 

av och från mina frågeställningar i arbetet.  

 

Tre av intervjuerna är genomförda i förskolans personalrum och en i ett mindre rum 

som är en passage till personalens toalett, på grund av att personalrummet var upptaget. 

Efter tre genomförda intervjuer återvände jag och ställde kompletterande frågor för att 

ta reda på när barn anses stora respektive små och om det fanns skillnader i arbetssättet 

med de stora respektive små barnen. Vid den fjärde intervjun ställde jag samma frågor 

som de andra fick från början och därefter kompletteringsfrågorna. Vid 

kompletteringsfrågorna är två av intervjuerna genomförda i personalrummet och en i 
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förskolans matsal, på grund av att personalrummet var upptaget. Samtliga intervjuer är 

inspelade på en diktafon och transkriberade. 

 

3.4 Bearbetning 

Efter transkriberingen av intervjuerna har jag läst dem flera gånger för att försökt se 

olika mönster, likheter och skillnader. Jag sammanfattade svaren på de olika frågorna 

från varje informant och skrev de i olika staplar för att kunna klart och tydligt se och 

jämföra informanternas svar på samma fråga, som i sin tur kunde kategoriseras i mitt 

resultat. Kategoriseringen gjordes utifrån frågeställningarna, i empirin letade jag efter 

uttryck för barnsyn, barns inflytande, vad barn har inflytande över, vad som kan 

utveckla de små barnens inflytande samt vad det finns för hinder och möjligheter för 

barns inflytande. I mina svar har jag fått ta del av händelser som har skett på förskolan, 

vilket har medfört att jag avidentifierat namn och platser, enligt konfidentialitetskravet. 

Jag har sedan analyserat valda delar i mitt resultat mot mitt syfte, att ta reda på hur 

pedagoger ser på barn och barns inflytande och hur pedagoger arbetar för att ge barn 

inflytande i förskolan för att studera vilka hinder och möjligheter som finns för barns 

inflytande. I min analys har jag använt mig av tidigare forskning, Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande och utveckling, Emilsons modell över kommunicerade 

värde samt av begrepp som förklarades i inledning/bakgrunds kapitlet.  

 

3.5 Metodkritik 
 

Jag hade svårt att hitta tidigare forskning på området inom förskolan. Orsaken kan vara 

att det inte finns så mycket forskat på området tidigare eller om jag valt fel sökord i 

databasarna. Det var även svårt att ställa relevanta följdfrågor under intervjutillfällena. 

Ibland upplevde jag att informanterna inte riktigt förstod vad jag menade och då fick jag 

formulera om frågan. Det var då svårt att inte ställa ledande frågor. Jag har försökt att 

ställa öppna frågor och ge informanterna tid att svara och att inte avbryta dem. Men det 

har hänt att jag varit för snabb med en följdfråga. Ibland har jag även upplevt att 

frågorna och svaren går in i varandra. Jag inser hur viktigt det är att ha en bra 

intervjuguide, ge informanterna tid och vikten av att lyssna samt att låta bli att avbryta 

dem. Dessutom insåg jag efter tre intervjuer att jag behövde återvända för att få mer 

information från informanterna angående när barn anses små respektive stora. Hade min 

intervjuguide varit bättre från början så hade jag inte behövt återvända.  
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Samtliga intervjuer har transkriberats och det är en nackdel att det tar lång tid att 

genomföra det. Samtidigt är det en fördel med att transkribera dem eftersom forskaren 

ser klart och tydligt vad som sagts, när tolkningen av dem ska genomföras. 

 

Observationer hade kanske varit ett alternativ i studien men det är tidskrävande och 

svårt för forskaren måste veta exakt vad hen ska titta efter. Vid en observation anser jag 

att det även finnas en risk att pedagogen anstränger sig för att visa hur de arbetar med 

barns inflytande och verkligheten, hur det egentligen är blir då inte synlig. Observation 

valdes delvis bort för detta och delvis för att det var pedagogernas tankar och 

erfarenheter som jag ville ta del av och inte min tolkning av hur de utför det.  

 

3.6 Trovärdighet och giltighet 

Eftersom jag inte låtit informanterna ta del av min intervjugudie före intervjuerna har de 

inte kunnat förbereda sig och prata ihop sig till en gemensam diskurs, utan jag har 

fångat deras spontana tankar och erfarenheter under intervjutillfället. Vilket i sin tur 

medför att det är varje enskild informants svar som bidragit till resultatet i studien. 

Under intervjun har jag sagt: - Om jag tolkar dig rätt så menar du att… Därmed har 

informanterna haft möjlighet att reda ut eventuella missförstånd så att resultatet inte blir 

feltolkat.  

 

Trovärdigheten och giltigheten ökar dessutom genom att jag återvände och 

kompletterade mitt empiriska material och försökte få en ökad fördjupad förståelse om 

de små barnens inflytande. Informanternas arbetslivserfarenhet är mellan 3 och 30 år, 

vilket medfört att jag fått en stor spridning på erfarenheter och tankesätt, både en nyare 

syn och en äldre syn.  

 

Min studie är genomförd på fyra pedagoger så en generalisering av att det är så här för 

alla pedagoger kan inte antas, utan min studie bidrar med ett resultat som visar endast 

en del av verkligheten. 
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3.7 Forskningsetiska principer 

I mitt arbete har jag följt Vetenskapsrådets anvisningar för principerna om 

individskydd, det vill säga kraven om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Informationskravet innebär att information ska ges till informanterna 

angående syftet med intervjun och att informanterna har rätt att avbryta om det inte 

känns bra. Samtycketskravet innebär att det är frivilligt att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet betyder att avidentifiering av informanterna sker, det vill säga 

att intervjupersonernas namn inte förekommer i den data jag samlat in, utan de har varit 

anonyma i all dokumentation samt att ingen annan får tillgång till den. Nyttjandekravet 

innebär att insamlat material endast kommer att användas i denna studie 

(Vetenskapsrådet 2013).   

 

Samtliga, fyra pedagoger är informerade före genomförandet av intervjuerna om de 

forskningsetiska principerna. Pedagogerna är även informerade om att allt mitt 

insamlade material kommer att förstöras efter att denna studie är klar.   
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4 Resultat 

I följande kapitel beskrivs resultatet av det empiriska materialet, vars syfte var att få en 

inblick i hur pedagoger ser på barn och barns inflytande och hur de uppger att de arbetar 

för att ge barn inflytande i förskolan för att studera hinder och möjligheter för barns 

inflytande. Resultatet är kategoriserat utefter studiens frågeställningar. Varje avsnitt 

avslutas med en kort summering av vad som framkom i empirin.  

 

4.1 Pedagogernas beskrivning av barn 

Pedagogernas beskrivning av vad ett barn är skiljer sig åt. Den traditionella synen på 

barn, att barn utvecklas i utvecklingsstadier förekommer fortfarande i förskolan.  

 

 Alltså ett barn har ju liksom inte med sig hela bagaget. Utan det blir ju i 
utvecklingsstadier. Ett barn kan vara en sådan som behöver mycket hjälp i livet. 

 

Medan i de andra tre pedagogernas beskrivning framträder ett annat barn, det 

kompetenta barnet. Barnet som har egna förmågor.  

 

Det är liv, det är ska man, säga kärlek, det är spontanitet, det är rörelse, det är kunskap. 

Jag tänker att dom är både mottagliga för kunskap och väldig kloka, att vi har och lära 
från dom också. 

 
Varje barn är unikt, att varje barn har sin egen identitet och sitt eget sätt att vara. Man 

måste respektera varje barn utifrån sitt. Man får inte se dom i grupp liksom utan alla 

måste ha rätt att vara som dom är. Barn är inte miniatyrer av vuxna utan barn är som 
barn är och alla barn är inte lika. 

 

Ett barn är en liten människa som kan väldigt mycket och vet väldigt mycket. Jag tänker 
på att barn är som oskrivna blad men det tror jag inte alls, alltså dom har ju jätte mycket 

med sig redan, hur små dom än är.  
 

 

Det förekom både en barnsyn om att barn utvecklas i stadier och en syn på det 

kompetenta barnet på förskolan. Mest framträdande var ändå det kompetenta barnet, 

som har med sig egna förmågor redan som liten. 

 

4.2  Pedagogernas tankar om barns inflytande 

Samtliga pedagoger anser att barns inflytande är något som är viktigt. Det har med 

demokrati att göra, att få känna sig respekterad för den människa man är, att bli lyssnad 

på, att bli sedd och få möjlighet att påverka sin vardag.  
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Det är jätte viktigt…först och främst för att man ska få bli respekterad och lyssnad på och 

känna att man, att de har betydelse, det spelar roll vad jag tycker och vad jag säger och 

att man får känna att man kan påverka. Att man inte bara blir överkörd. 

 

Barns inflytande är också något som är framåtsyftande. Det är demokrati som barnen 

ska lära sig för den kommande framtiden, till barnen kommer ut i vuxenlivet.  

 

 Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle och det ska avspeglas redan i tidigt ålder. Dom ska 

veta det att det, att vuxna lyssnar på barn, att det är värt att göra sin röst hörd bland både 

barn och vuxna. Man behöver ju lära sig det när man är liten. Så att det måste man ju få 

med sig när man är liten. Om ingen har lyssnat på dig när du är liten så blir man inte 

heller så bra på att lyssna på andra och det är ju sådant man måste kunna sen i livet. Vi 
lever i sådant samhälle så det är viktig att vi här på förskolan jobbar med val. För så ser 

ju samhället ut och vi kan ju inte ändra på det riktigt. Det är ju så det finns mycket val att 
göra, så vi måste ju förbereda dom för det. Att lära sig, fast på ett bra sätt.  

 

När barn ska ges inflytande måste de vuxna se till att det inte blir över något som är 

skadligt eller farligt för någon annan eller för barnet själv.  

 

Ja, det får ju inte bli farligt eller att de är någon annan som far illa för att det barnet vill 

göra och så får det inte drabba någon annan negativt eller det får ju vi vuxna ta på oss.  

 

Barns inflytande beskrivs också som ett dilemma. Där alla barn måste ges möjlighet att 

göra sin röst hörd och möjlighet att få påverka. Men det kan vara svårt att ge de tysta, 

blyga barnen inflytande för att de högljuda och framåtriktade barnen tar stor plats. Det 

upplevs som svårt att hantera bland pedagogerna.  

 

För det är ju aldrig lätt det där att man har ett par högljuda i gruppen och det är så lätt 

att deras grejor går igenom. Och sen så dom andra, då tycker ju dom andra att dom aldrig 
får bestämma och deras grejer aldrig går igenom, så kan det ju ofta bli. 

 

Det positiva med barns inflytande är att det medför dessa demokratiska verktyg som 

barnen behöver för framtiden i vårt demokratiska samhälle, samtidigt som det bildas en 

gemenskap bland barnen. 

 

 Positivt är ju om barngruppen, om dom har en sammanhörighet. Och just då också om de 

känner sig sedda, hörda och i så fall också om de kanske kan få upptäcka att det som dom 

kommit på och det som dom har sagt kan användas…för det stärker ju dom och de växer 
ju.  

 

Pedagogerna upplever inte så mycket negativt med barns inflytande, utan det är 

mestadels positiva saker som de berättar. Något som däremot nämns negativt är att barn 
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inte kan bestämma allt men att det är av vikt att pedagogen då berättar vad anledningen 

är till varför barnet inte kan få bestämma just den saken.  

 

 Man får tala om att det här går inte. Det måste man ju också kunna säga och förklara för 

dom. För dom har ju inte dom referensramarna så att dom förstår alltid, vad som går att 

bestämma och att inte bestämma. Vi får ju inte bestämma allt som vuxna heller.  

 

En annan negativ sak som nämns är att när barn ska få bestämma så uppkommer ofta 

förslag som pedagogerna upplever som orealistiska, som till exempel att åka till 

simhallen eller rymden. Dessa ”orealistiska” förslag upplever en av pedagogerna som 

ett misslyckande från sig själv.  

 

 Man kan få väldigt spretiga svar och det blir väldigt, och det blir också det här, som jag 

upplever, som jag tycker är svårt är att ibland är det inte genomförbart det som barnen 
önskar. Då känns det, nu har jag misslyckats med det här. 

  

Sammanfattningsvis är pedagogernas tankar om barns inflytande att det handlar om 

demokrati. Barns inflytande medför en gemenskap bland barnen och de demokratiska 

verktyg som barnen behöver i vuxenlivet. Pedagogerna anser att det är viktigt att alla 

barn ska få göra sina röster hörda och ges möjlighet att kunna påverka sin situation på 

förskolan. Men om barnen kommer med ”orealistiska” förslag, är det viktigt att tala om 

varför de inte kan få bestämma det som de vill just då.  

 

4.2.1 Pedagogernas tolkning av läroplanen 

Förskolans läroplan är den ram som pedagogerna har att förhålla sig till, vilket ger ett 

visst utrymme för tolkning. Pedagogerna på den valda förskolan tolkar läroplanen när 

det gäller barns inflytande på olika sätt. Just reellt inflytande verkar vara svårtolkat. Jag 

berättade för en av pedagogerna vad som stod i läroplanen, ”att alla barn ska få ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket 2011:12). En av 

pedagogerna sade att hon inte hade reflekterat över det men ansåg att det var bra att jag 

talade om det och hon skulle fundera på vad det kan innebära.   

 

 Det som du just säger det är nog något som jag inte riktigt reflekterat över. Det är bra för 
det är inget jag har tagit fasta på. Det kanske man skulle ta.  

 

Medan en annan pedagog tyckte att det som stod i läroplanen var ganska tydligt. Hennes 

tolkning var att reellt inflytande handlade om var att barnen skulle få vara med från 

grunden, redan på planeringsstadiet och inte bara gör val mellan förutbestämda saker.  



  
 

21 

 

Läroplanen är ganska tydlig, det finns ju inget att välja på. Barn ska ha inflytande i 

förskolan och sen står det då att dom ska ha reellt inflytande. Och det är ju inte helt 

enkelt. Jag tolkar det som att det är inte att få välja mellan, många gånger kanske barn får 
två valmöjligheter. Du får välja mellan att måla eller gå ut. Att då få välja mellan dom två 

sakerna då som någon annan har bestämt, det tycker inte jag är reellt inflytande. Har man 
reellt inflytande då har man fått vara med och påverka redan innan, vad är det vi ska få 

välja på. Alltså då har man redan fått vara med från start istället för att komma in när 

någon annan redan har bestämt. Alltså man är med redan på planeringsstadiet och man 
är med och delaktig och kan påverka mycket tidigare än att bara få välja på något som 

redan är bestämt, det är inte reellt inflytande.  

 

Ytterligare en pedagog tyckte att det handlade om förhållningssätt, att de använde rätt 

tankesätt gentemot barnen.  

 

Att det är viktigt att vi har rätt tankesätt liksom så att man tar in det barnen säger, att det 

påverkar, att det finns i verksamheten.  

 

Pedagogerna tolkade det som stod i läroplanen om reellt inflytande på olika sätt. Just 

reellt inflytande verkade svårtolkat. En av pedagogerna hade inte reflekterat över det 

men skulle fundera på vad det kunde innebära medan andra pedagoger ansåg att reellt 

inflytande handlade om pedagogers förhållningssätt och att låta barnen vara med redan 

på planeringsstadiet och inte bara få göra val mellan det som redan var förutbestämt.  

  

4.2.2 Arbetslagets betydelse 

Det framkom att det är viktigt att vara samstämmiga bland pedagogerna och att ofta 

diskutera barns inflytande är något som krävs i arbetslaget. Annars finns en risk att falla 

tillbaka i gamla vanor.  

 

 Men jag tror man måste diskutera det ofta. Ja, det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. 

 

Samtliga pedagoger tycker att de diskuterar barns inflytande i arbetslaget, sen skiljer det 

sig åt när de gör det och i vilken utsträckning. Någon nämnde att de diskuterade det på 

arbetsplatsträffarna, medan en annan ansåg att de diskuterade det ibland när tiden fanns 

och när det inträffade något.   

 

 Det har vi börjat med på varje arbetsplatsträff.  
 

 Ja, det händer ju att vi gör och vi diskuterar att om vi har sett någonting som vi då kan se 

i gruppen eller om vi ska göra om miljön. För att dom ska få bättre möjligheter och utöva 
det som dom är intresserade av och leka med det som dom är intresserade av. Sådana 

diskussioner för vi ju ibland. När vi har tid.  
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Ett annat tillfälle när barns inflytande lyfts fram och diskuteras är vid utvärderingar.  

 

Vid utvärderingar, då har vi ju pratat om det. Då har man ju en punkt där om barns 

inflytande. Då har vi ju kriterier där som vi prickar för och så. Så då kan det ju komma 

upp till diskussion.  

 

När de diskuterar barns inflytande framkom det att de diskuterar vad barns inflytande är 

för något och hur kan de ge barnen inflytande.  

 

 Det vi har diskuterat är väl just vad är det för någonting, vad är barns inflytande och hur 

kan vi ge dom mer inflytande.  

 

Arbetslaget har en viktig betydelse för barns inflytande, för att inte falla tillbaka i gamla 

vanor krävs det diskussion och reflektion över vad barns inflytande är och hur 

pedagogerna kan arbeta med det. 

  

4.3 Hur barns inflytande ser ut idag 

Pedagogerna på förskolan har olika syn på vad och hur mycket barnen kan ha inflytande 

över. En ansåg att det är begränsat medan en annan ansåg att barn kan ha delvis 

inflytande över allting på förskolan. Det handlar om att kompromissa.  

 

Det är ett samarbete vad dom ska få inflytande över och inte. Men det mesta tycker nog 

jag att de kan ha mer eller mindre inflytande på.  Dom kanske inte bara kan ta och, jag 

vill inte äta nu och det vill inte jag heller utan när vi äter så äter alla. Men man kan ha 
inflytande under måltiden och hur den ska se ut och ja sådär, hur den ska formas. 

 

Inflytande kan också handla om att göra val, dock inte helt fritt utan inom ramen vad 

pedagogerna har satt upp. Samtliga informanter nämnde att ett sätt är att pedagogerna 

snappar upp det som de ser att barnen är intresserade av, detta gäller framför allt de små 

barnen eftersom de ej kan uttrycka sig verbalt.  

 

 Att man ser liksom att dom gör jätte mycket det här, dom leker jätte mycket så eller si 
eller så där då. Att det kan bli ett sätt för dom att få inflytande på. För då snappar vi upp 

det, att vi ser att dom gör det och så kanske man fullföljer det eller följer upp det och 
kanske jobbar vidare med det dom hållit på med, det är också en typ av inflytande. 

 

 Det gäller också att ta vara på barnens förslag och initiativ när de kommer. Samlingen 

är ett tillfälle under dagen då barn ges möjlighet att få inflytande.  
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 De kan vara över idéer som man kan spinna vidare på som gör att de blir en 

meningsfullhet hos dom. Dom kan få ha på samlingen, om hur man ska göra saker. De ska 

vara någonting man kan ta fasta på. Man kan alltså ha användning för det i den dagliga 
verksamheten.  

 

Att arbeta tematiskt är ett annat sätt som ger barn möjlighet till inflytande. När både 

barn och vuxna ställer sig undrande tillsammans inför någonting och utvecklar arbetet 

tillsammans. Pedagogerna låter barnens funderingar styra arbetet framåt. En pedagog 

beskrev ett temaarbete som de hade haft med rymdtema. 

  

Det var väldigt roligt. Det kunde ibland kännas lite oplanerat, i och med att man följde 
barnen mycket i deras, vad dom ville. Vi gjorde det liksom med en gång när intresset fanns 

där. Intresset var så stort liksom, då höll dom ju kvar vid det, hade man liksom sagt att ja, 

men det kan vi göra framöver nu ska vi bara göra klart det här först som vi jobbar med nu, 
då hade dom bara sagt men åh, rymden.  

 

Det framkom också att genom att barnen fick hålla på med det som de gjorde hur länge 

de ville bidrog till att de fick inflytande.  

 

 Dom kunde verkligen måla tills dom verkligen tröttnade. Jag behövde inte avbryta någon. 
Utan dom kunde hålla på så länge dom ville. Det tycker jag är inflytande att inte mitt i när 

man har som roligast så måste man bryta och nu har vi inte tid längre.  

 

Barns inflytande i förskolan idag handlar om kompromisser mellan pedagoger och barn. 

Pedagoger och barn samarbetar över vad barn kan ha inflytande över och inte. Det 

handlar också om att låta barnen göra val, ta till vara på barnens initiativ och förslag, 

samt att låta barnen hålla på med en aktivitet hur länge de vill. De stora barnen kan 

verbalt tala om vad de vill men pedagoger måste var extra lyhörda för de små barnen 

och försöka snappa upp det som de små barnen är intresserade av. Tematiskt arbetsätt är 

ett arbetsätt som pedagogerna anser ger möjlighet för barns inflytande, till exempel över 

hur arbetet ska fortskrida. 

 

4.3.1 Hur barns försök till inflytande ges i uttryck 

Om ett större barn vill ha inflytande är det lättare att uppmärksamma eftersom de har 

det verbala språket att uttrycka sig med. De små barnen är svårare att tolka. Det handlar 

mer om att vara lyhörd, lyssna och läsa av deras kroppsspråk i barns handlingar. Det 

framkom att relationen mellan pedagog och barn var viktig för barns inflytande.  
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 Man behöver ju lära känna dom för att kunna se hur de kan uttrycka sig. Man får läsa av 

mycket, det är inte så solklart. En del måste man ju liksom mer läsa av mer kroppsligt.  

 

Det finns barn som protesterar och blir ledsna. Eftersom ett mindre barn inte verbalt kan 

tala om vad problemet är, så är det inte säkert att de får hjälp samma dag utan det 

handlar om att tolka signalerna och testa sig fram. Ett av barnen på förskolan blir 

jätteledsen vid påklädnad innan hen ska gå ut.  

 

 Nej, vi har inte kommit fram till något, vi har inte haft det så länge det här bekymret, vi 

håller fortfarande på och experimenterar fram hur vi kan göra för att det ska bli bra för 
det här barnet. Hen vill ju antagligen att vi ska göra på ett speciellt sätt men vi förstår inte 

vad det är hen vill. Det är svårt att tolka när dom bryter ihop och blir jätte ledsna. Då får 
vi testa på något annat sätt i morgon. Så det är ju mer med dom små att man får försöka 

se situationen och se hur dom reagera på dom olika sätten. 

 

Barns inflytande kan också ges uttryck genom att de blir ointresserade av aktiviteten. Då 

gäller det för pedagogen att reflektera över händelsen och göra på ett annat sätt som 

fångar deras intresse.  

 

 Man ser att dom är ointresserade och visar kanske att dom skulle vilja göra på något 

annat sätt eller man får ju försöka hitta på andra sätt när de är ointresserade. Man 
märker ju på dom att det här var inte bra. Man får rannsaka sig och hitta på något annat 

som är lite mer intressant.  

 

Pedagogerna anser att det är lättare för de stora barnen att få inflytande eftersom de 

har det verbala språket. Relationen mellan pedagogerna och barnen är viktig för om 

barn ska ges möjlighet till inflytande. Det gäller för pedagogerna att vara lyhörda och 

läsa av barnens kroppsspråk. Pedagogerna anser att det inte är så lätt alla gånger att 

förstå vad barnen menar, men det gäller att inte ge upp utan testa sig fram till en 

lösning på problemet.  

 

4.3.2 Saker som hindrar att barn får inflytande 

I det empiriska materialet framkom flera exempel på vad som hindrar barns inflytande i 

förskolan. Pedagogerna var överrens om att tiden och de fasta ramarna, det vill säga 

strukturen under en förskoledag med tider för frukost, samling, utelek, lunch, sovtider, 

mellanmål och så vidare blir till hinder för barnens inflytande.  

 

 Där kan jag känna att oftast de här tidsramarna skulle man vilja spränga lite. Tiden är ju 

väldigt uppstrukturerad under en dag. Att då gör man det och då gör man det och då är 
det samling och då är det mat och då är det mellanmål och så ska alla blöjor bytas och då 
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ska alla gå på toaletten och det här kollektiva att alla ska göra samma sak samtidigt. Hur 

mycket inflytande har man då?  

 

Regler uppsatta av pedagogerna på förskolan, om vad barn får göra och inte göra 

hindrar också barnens inflytande.  

 

Det finns ju ganska mycket regler på vår förskola, vad man får och inte får göra både i 

miljön inomhus, utomhus och i till exempel kuddrummet, att i kuddrummet har vi bara 
kuddar, där har vi inga hårda saker utan man kan slänga sig fritt där inne. Så miljön är 

ganska styrd upplever jag och det är vi vuxna som har bestämt.  

 

Andra saker som framkom som hindrar barns inflytande var pedagogernas raster, 

personaltäthet, om arbetslaget var överens i frågorna om vad barns inflytande innebär, 

med andra ord vad barn ska ha inflytande över och inte. Praktiska saker, som till 

exempel att telefonen ringde eller att en blöja behövde bytas och ekonomiska brister när 

barn kommer med ”orealistiska” förslag som att till exempel åka till rymden och 

simhallen är andra saker som hindrar barn till att få inflytande. Ett annat hinder var om 

pedagogerna kände sig stressade.  

 

 Ibland kan man känna så här att barnen kommer med en bra idé och så är man stressad, 
att man ska göra det och sen det och sen det. Och så bara ja, ja, hm, hm, men det, det låter 

bra så och sen så gör man inte som, man har inte lyssnat riktig på det som de har sagt 

egentligen. Det händer ju också, tyvärr. 

 

Även kollegorna i arbetslaget kunde vara ett hinder, gentemot varandra genom att de 

inte vågade säga ja till ett barn för att de inte trodde att kollegorna skulle gilla det, vilket 

i sin tur medförde att barnet fick ett nej istället till sitt förslag eller initiativ.  

 

 Man tar ju mycket hänsyn kanske till varandra och man lyssnar mycket på vad kollegorna 
säger och bryr sig om deras åsikter mer än på vad det är barnen vill.  

  

En pedagog ansåg att de är de vuxna som begränsar barns inflytande.  

 

 Jag menar alla dom här sakerna är ju, det handlar ju om dom vuxna. Det är ju vi som 

begränsar det. Det är ju vi vuxna som sätter gränserna för hur mycket det får bli.  

 

Slutsatsen av vad som hindrar barn från inlyftande i förskolan är att det är de vuxna som 

begränsar barns inflytande i alla deras handlingar och hur pedagogen mår, hur lyhörd 

den är och vad den väljer att se just den dagen. Hur stressade de är och så vidare.  
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4.4 Utveckling av små barns inflytande 

Mina informanter pratade om små och stora barn, att det fanns skillnader i arbetssättet 

och hur de förhöll sig när det gäller barns inflytande. Jag försökte få dem att sätta ålder 

på när barn är små och när barn är stora. Det rådde delade meningar från 1-2 år eller 1-3 

år. Skillnaden låg i om barnet hade det verbala språket och var barnet befann sig 

utvecklingsmässigt.  

 

Alltså egentligen är det inte åldern som avgör det utan det är ju mer om de rent verbalt 
kan tala om vad de tycker och tänker. Eller om de bara kan använda sitt kroppsspråk. Det 

är ju det som är skillnaden. Och där är det ju väldigt olika när man kan börja diskutera 

verbalt med dem. Så vad som är stora och små det är ju, ja, när man kommer upp i tre års 
ålder börjar man ju ändå kunna prata med dem en del. Sen är det ju olika, en del barn är 

ju väldigt verbala när dom bara är två också. Det är ju många som inte är det förrän dom 

är uppåt tre års ålder, tre, fyra år som man riktigt kan tala om vad de verkligen vill och 
så. 

 

Det empiriska materialet tyder på att små barn skulle få möjlighet till mer inflytande om 

pedagogerna är mer lyhörda för barns kroppsliga uttryck och låta det ta tid när barnen 

försöker uttrycka sig.  

 

 Att lyssna och vara lyhörd och försöka förstå vad det är dom uttrycker. Vara öppen i 

tanken, låta det ta tid, ge barnen tid till att uttrycka sig och försöka påverka.   

 

Om pedagogen vågar frångå sin planering får barnen en möjlighet att få inflytande och 

chans till att påverka. Det gäller för pedagogen att fånga ögonblicket, att ta till vara på 

det barnen ger uttryck för med en gång och inte vänta ett par dagar.  

 

 Det tror jag är viktigt att inte vara för låst vid sin planering. För det ger ju barn 
inflytande, om man kan släppa det man planerar och det blir något annat av det istället. 

För dom är kreativa själva.  

 

Åldershomogena grupper skulle kunna öka möjligheterna för barns inflytande. Samtliga 

pedagoger gav uttryck för att de små och stora styrde varandra lite. De stora fick ta 

hänsyn till de små. De kunde till exempel inte få göra som de ville när de små sov, utan 

då var de tvungna att vara tysta och leka stillsamma lekar. De små blev styrda av de 

stora, på det sättet att de sa och gjorde som de stora gör fast det kanske inte riktigt var 

det som de ville egentligen.  
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 Det är alltid så att stora måste anpassa sig efter små och deras tider. De ska sova och det 

måste vara tyst. Jag tror att det skulle vara lättare om man kunde ha mer åldershomogena 

grupper. Det kunde vara lättare för då är dom ju på samma nivå och att man behöver inte 

ta hänsyn till så många. Det finns ju jättemånga behov i alla fall i en barngrupp men 
spridningen blir ju ändå större när man har både små och stora barn.  

 

En annan förutsättning är, som redan nämnts, att arbetslaget är överrens för att öka 

barns inflytande och att arbetslaget har diskuterat igenom frågorna: Vad barns 

inflytande är och hur de kan ge barn inflytande? Så att pedagogerna är överrens i 

arbetslaget, samtidigt som de behöver påminna sig själva om vad det är och hur de kan 

arbeta med det. Annars finns risken att de faller tillbaka i gamla vanor och rutiner.  

 

 Jag skulle vilja att vi i arbetslaget var överrens, att vi verkligen hade gått in på det på 

djupet och diskuterat dom här frågorna, vad är det och vad kan vi göra och att framförallt 

att alla är med på tåget och vill göra en förändring.  

 

Barn har inte så stora erfarenheter så för att utveckla barns inflytande handlar det om att 

pedagogerna måste erbjuda barnen nya upplevelser och saker, både i material och 

miljön. För det som barnen inte vet någonting om, det kan de heller inte ha inflytande 

över eller få möjlighet att påverka.  

 

 Alltså man får ju, ja, man provar ju olika saker. Man ger dom nyheter och nya 

upplevelser och sen får man ju avläsa då om dom verkar intresserade av det. För det är ju 
inte, de går ju inte bara prata med dom för de vet ju oftast inte vad saker handlar om. Om 

man frågar till exempel: Ska vi jobba med jaa, teknik. Eller kanske mer preciserat så vet 

dom ju inte vad det är. Utan man måste ju prova och sen får man se om dom verkar 
intresserade och sen får man utveckla det lite mer och bygga på det då och se vad deras 

intresse leder till. Sen kanske rätt var, är de inte intresserade. Utan då får man prova en 
annan väg. Utan det är ju mycket det att ge dom upplevelser för att se om det är någonting 

som de nappar på. Det gäller ju alla åldrar. För, alltså barn har ju inte den 

referensramen som vi har. Så man kan ju inte bara fråga och att dom ska föreslå saker 
och så där för de kan dom ju inte heller, ofta. Om man frågar dom vad vill ni göra? Då 

säger dom, dom sakerna som vi har gjort, ofta. För sen måste man ju bygga på med nya 
upplevelser för att dom ska kunna utvecklas vidare. 

 

Det är lätt att säga nej till barnen när de kommer med egna förslag och initiativ för att 

pedagogerna är till exempel rädda för vad andra pedagoger ska säga och tycka eller på 

grund av tidsbrist. Men en annan förutsättning för att barnen ska få möjlighet att få 

inflytande över verksamheten är att pedagogerna vågar säga ja till barnens förslag och 

initiativ. 

 

Att vi ska bli bättre på att säga ja när dom kommer med egna förslag och initiativ. 
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På vilket sätt barn kan ha inflytande på beror till stor del på om barnet har det verbala 

språket eller inte och var det befinner sig utvecklingsmässigt. Men slutsatsen är att vad 

som anses stora och små barn är att barn mellan 1-3 år anses som små och barn mellan 

3-5 år anses som stora på förskolan. För att utveckla små barn inflytande dras slutsatsen 

att det krävs en ökad lyhördhet från pedagogerna för barns kroppsliga uttryck, att 

respektera och ta hänsyn till dess vilja samt att ge barnen tid att uttrycka sig. 

Pedagogerna måste också våga frångå sin planering och erbjuda barnen nya upplevelser 

och saker.  

 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att barns inflytande handlar mycket 

om demokrati, det vill säga att till exempel få känna sig respekterad, bli lyssnad på, bli 

sedd och får möjlighet att påverka sin vardag. Samtliga informanter ansåg att barns 

inflytande är något som är viktigt men samtidigt att det är något som barnen måste lära 

sig och förbereda sig inför att de ska bli vuxna. Pedagogerna ansåg även att det är ett 

svårtolkat ämne som kräver diskussion och reflektion i arbetslaget. Det framkom också 

att barns inflytande är begränsat och att de är de vuxna som begränsar det, genom till 

exempel rutinerna, regler, bristande samarbete eller samförstånd i arbetslaget och hur 

pedagogerna mår. Barn har möjlighet att påverka hur aktiviteter ska utformas, göra val, 

komma med förslag och ta initiativ. För att utveckla små barns inflytande måste 

pedagogerna vara extra lyhörda och kunna se och lyssna till de små barnens kroppsliga 

uttryck samt att våga frångå sin planering och släppa in barnen. Samt att erbjuda nya 

aktiviteter och material så barnen bygger på sin erfarenhetsbank. Att våga säga ja till 

barnen istället för nej är också något som utvecklar barns inflytande. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer jag att ta stöd i tidigare forskning, Vygotskijs och Emilsons 

teoretiska utgångspunkter och i begrepp som förklarades i inledning/bakgrunds kapitlet 

för att analysera valda delar i mitt resultat mot mitt syfte i studien, att ta reda på hur 

pedagoger ser på barn och barns inflytande och hur pedagoger arbetar för att ge barn 

inflytande i förskolan för att studera vilka hinder och möjligheter som finns för barns 

inflytande. 

 

5.1 Hur ser pedagogerna på barn 

Informanterna har olika barnsyner, som enligt Bjervås (2003) är vad ett barn är, hur 

vuxna talar om barn och vad vuxna anser är bäst för barnen. Att barn utvecklas i stadier 

är djupt rotat i förskolan och detta synsätt förekom bland pedagogerna på förskolan, när 

en av pedagogerna nämner att barn inte har något med sig utan att barn utvecklas i 

utvecklingsstadier och behöver mycket hjälp. Men mest förekom ändå det synsätt bland 

informanterna som Bjervås (2003) benämner det kompetenta barnet, som har egna 

förmågor och kompetenser när informanterna pratar om att barn inte är oskrivna blad 

som ska fyllas med kunskaper utan de är unika och kan redan mycket hur små de än är, 

samt att vuxna har att lära sig saker från barnen också. Här syns det paradigmskifte som 

Sommer (2008) beskriver. Synen på barn som becoming, som något barn ska bli har 

ersatts av being, att se barn som det är just nu (Halldén 2005). Det är i enlighet med det 

som Johansson (2003) benämner att se barnet som ett subjekt som pedagogen har en 

relation till istället för ett objekt som ska åtgärdas.  

 

Både Bjervås (2003) och Johansson (2003) påpekar att det synsätt vi har på barn 

påverkar pedagogerna i hur de bemöter och förhåller sig till barnen. Pedagogers barnsyn 

påverkar om de kan närma sig det som Arnér och Tellgren (2006) benämner ett barns 

perspektiv, som i sin tur enligt forskning gjord av Emilson & Folkesson (2006) är en 

förutsättning som ökar barns inflytande i förskolan. 

 

Vygotskij menar att hans sociokulturella teori inte är en mognadsteori där barnet 

utvecklas i stadier. Utan han hävdar att handling och interaktionen mellan pedagogen 

och barnet är viktig för barns utveckling (Säljö 2011). Med stöd i hans tankar och om 

pedagogen kan närma sig ett barns perspektiv och se det kompetenta barnet skulle 
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pedagogen välja att verbalt kommunicera dialogiskt med barnet, det vill säga att 

växelvis prata, lyssna, prata, lyssna och så vidare i stället för att endast förmedla 

kunskaper till barnet. Detta skulle i sin tur medföra att barnet tränas i de demokratiska 

verktygen, det vill säga till exempel att lyssna, argumentera, göra sin röst hörd. Det är 

verktyg som barn behöver i vårt demokratiska samhälle.  

 

5.2 Hur ser pedagogerna på barns inflytande 

Samtliga informanter anser att barns inflytande är något som är mycket viktigt men att 

det är ett svårtolkat ämne som kräver diskussion och reflektion i arbetslaget. Att barns 

inflytande handlar om demokrati är informanterna överens om. Informanterna pratar 

mycket om att barns inflytande handlar om rätten att bli respekterad och att respektera 

andra, men också att få möjlighet att påverka sin situation och sitt liv på förskolan. 

Barns inflytande medför även att barnen ska få utveckla demokratiska verktyg som till 

exempel att bli sedd, argumentera och lära sig lyssna.  Detta är i enlighet med det som 

Emilson (2009) menar, att förskolan är med och konstituerar det barn som behövs för att 

leva i det demokratiska samhället. Hon anser att pedagoger kommunicerar demokratiska 

värden över hur människan förväntas bete sig i livet i kommunikationen med barn.  

 

I mitt empiriska material visar sig de demokratiska värdena som Emilson (2009) 

beskriver, till exempel när pedagogerna talar om att barns inflytande är 

framtidssyftande, det medför verktyg som barnen måste tillägna sig för framtiden i 

vuxenlivet. En av pedagogerna i min studie påpekar att de demokratiska verktygen 

måste arbetas med redan på förskolan, så barnen får med sig dem ut i livet. Pedagogen 

menar också att samhället är fullt av val och att det är något som barn måste tränas i att 

göra redan i tidig ålder, för att barnet ska förberedas för ett demokratiskt samhällsliv. 

Detta styrks av Westlund (2011) som menar att barns inflytande i förskolan handlar om 

demokratiska förmågor som tränas och är framtidssyftande inför skolstarten. Koppling 

kan också göras till Vygotskijs (Säljö 2010) proximala utvecklingszon, att människan är 

ständigt på väg att lära sig något nytt. Det är framåtsyftande, något som människan 

förbereds på för att klara nästa steg i sin utveckling. Pedagogen eller ett annat mer 

kompetent barn är viktiga förebilder för det lärande barnet i hur människan ska bete sig 

och kan korrigera och stötta barnets utveckling. Ett exempel ur empirin är när en 

pedagog pratar om att det är viktigt som pedagog att tala om för barnen varför de inte 

kan bestämma just den saken som de vill. För att barn har inte de referensramar som 
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vuxna har, det vill säga barn vet inte vad som är rimligt att kunna bestämma om. 

Pedagogerna blir då viktiga förebilder för barnen om vad som går och inte går att göra. 

Arnèr (2006) hävdar att pedagogers förhållningsätt till barnen när det gäller att ge dem 

inflytande har betydelse. För om pedagoger kan få syn på det som tas för givet så ökar 

chansen att närma sig hur barnen tänker och pedagogerna kan på så sätt närma sig 

barnens perspektiv som i sin tur ökar barnens möjlighet till inflytande. 

 

Barns inflytande handlar också om det som Emilson (2009) benämner omsorgsetiska 

värden. Dessa värden riktar sig mot gruppen och att alla ska må bra. I det empiriska 

materialet benämnde pedagogerna att barns inflytande inte fick leda till att skada eller 

att något annat barn far illa. De menar att de måste ligga på de vuxnas ansvar att se till 

så att detta inte sker. Detta är i enlighet med det som Johannesen & Sandvik (2009) 

menar med att barn inte ska ta över ansvaret utan att det ska ligga hos de vuxna. Enligt 

Emilson (2009) förmedlas här de värden som är av en vårdande karaktär. 

 

5.3 Hur arbetar pedagogerna med barns inflytande 

För att alla pedagoger ska vara överens om vad barns inflytande är och kunna arbeta 

med det på ett bra sätt krävs att pedagoger i arbetslaget diskuterar igenom frågor som 

till exempel, vad är barns inflytande och hur kan vi arbeta med det? Informanterna anser 

även att det ofta krävs reflektion över ämnet, för att det är lätt att falla tillbaka i gamla 

vanor och rutiner. Informanterna hävdar att det handlar mycket om att lyssna och läsa 

av barnen för att pedagogerna ska kunna ge dem inflytande. De större barnen kan 

verbalt uttrycka sig vad de vill och inte vill men med de små barnen handlar det mycket 

om att kunna läsa av kroppsspråk och reaktioner, samt att låta detta ta tid. Vygotskij 

(Säljö 2010) menar att det är genom språket vi kommunicerar med andra. Han hävdar 

också att det inte bara handlar om det verbala språket utan även om kroppsspråket. 

Vidare hävdar han att det är genom språket människan kan ta del av andras erfarenheter 

och närma sig någon annans perspektiv. Med denna utgångspunkt i Vygotskij (a.a.) är 

det interaktionen mellan pedagogen och barnet samt hur pedagogen handlar gentemot 

barnet som är det viktiga för att barn ska utvecklas. Genom detta finns en möjlighet att 

närma sig det som Bjervås (2003) benämner barns perspektiv, som i sin tur kan medföra 

att barn ges möjlighet till inflytande. Detta styrks av Emilson & Folkessons (2006) 

forskning som visar att om både pedagogen och barnen befinner sig på samma nivå i 



  
 

32 

kommunikationen ökar möjligheten för båda parter att påverka och utveckla ett samtal 

till ett lärande, samt en ökad möjlighet för pedagogen att närma sig ett barns perspektiv.   

 

När pedagogerna arbetar konkret med barns inflytande handlar det om att släppa in 

barnen i diskussioner och kompromissa, låta dem komma med förslag och ta vara på 

deras initiativ. Dessutom genom att pedagogerna lyssnar och snappar upp saker som 

barnen gör och säger. Med hjälp av Emilson (2008) går det då att säga att pedagoger 

måste våga släppa på sin lärarkontroll och se barnen som subjekt istället för objekt och 

kommunicera med barnen på ett sätt där pedagoger visar att det barnet säger är viktigt. 

Det gäller att vara nyfiken och intresserad för barnens tankar, erfarenheter och 

upplevelser. Emilson (a.a.) menar vidare att det gäller att inta ett förhållningssätt där 

pedagogen försöker närma sig barnets perspektiv, vara känslomässigt närvarande och ha 

ett lekfullt sätt. Då ges möjlighet till barns inflytande och en förståelse över vad som är 

meningsfullt för barnen. För att fullfölja kraven på barns inflytande måste pedagoger 

göra upp med stadieteorierna och betrakta barnet som Bjervås (2003) benämner det 

kompetenta barnet, som har egna förmågor och kompetenser.  

 

5.4 Hinder och möjligheter för barns inflytande 
 

Det framkom att barns inflytande är begränsat och att det är de vuxna och förskolans 

tidsramar som styr. Hinder för barnen till inflytande utgörs av praktiska saker som till 

exempel att telefonen ringer eller en blöja som behöver bytas. Det kan även vara 

personaltäthet, raster, hur stressade pedagogerna är samt en hel del regler, som är 

uppsatta av de vuxna. Regler är enligt Emilson (2009) värden av disciplinerande art. I 

överensstämmelse med vad Emilson (a.a.) visar uttrycker pedagogerna att uppsatta 

regler korrigerar barn till lydnad. Empirin visar att pedagogerna har regler uppsatta för 

vad som är tillåtet och inte i miljön både inomhus och utomhus. Dessa regler begränsar i 

sin tur barnens inflytande och visar vad de får och inte får göra, med andra ord vad som 

är tillåtet och inte tillåtet på förskolan, vilket i sin tur medför värden som visar hur 

människan beter sig i samhället.  

 

Empirin visar också att barns verbala språk påverkar möjligheten till barns inflytande. 

Informanterna uppgav att det var lättare för barnen att få inflytande om de hade det 

verbala språket. För de yngre barnen ansåg pedagogerna att om barnen inte har det 

verbala språket krävs det en större lyhördhet och en hänsyn för barnens kroppsliga 
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uttryck, samt en respekt för vad barnet kan tänkas vilja. Detta är i enlighet med det som 

Vygotskij (1999) hävdar att det inte bara är med det verbala språket en människa 

kommunicerar utan även med kroppsspråk, bilder eller teckenspråk. Detta bör beaktas 

även i kommunikation med de barn som är utländska och som inte kan det svenska 

språket, för att de barnen också ska ges möjlighet till inflytande i förskolan. Johansson 

(2003) påpekar att det är viktigt att se barnen som ett subjekt och inte ett objekt som ska 

åtgärdas. Detta är av vikt att tänka på när pedagoger läser av barnen som inte kan prata. 

Det gäller att se barnen här och nu i situationen som subjekt och försöka se saken ur ett 

barns ögon, det vill säga ett barns perspektiv. 

 

För att skapa möjligheter för barns inflytande är tematiskt arbetsätt ett sätt att släppa in 

barnen eftersom det är deras tankar och idéer som driver arbetet framåt. Det kan också 

handla om att låta barnen göra val och att inte avbryta barnen utan ge dem tid och låta 

dem hålla på med en aktivitet eller en lek så länge de vill. Framför allt gäller det att 

våga frångå sin planering och att istället ta till vara på barnens tankar och idéer när de 

kommer, med andra ord att våga säg ja till barnen istället för nej. Pedagogerna påpekar 

att väntar en pedagog och tar det som barnet vill göra en annan dag eller till och med 

veckan efter så finns risken att barnet tröttnat och inte alls vill göra det längre som de 

föreslog, utan det gäller att fånga det som barnen vill i stunden och ta tillvara på det 

direkt. Även detta handlar om de demokratiska värden (jfr Emilson 2009) som 

förmedlas till barnen när pedagoger ska ge barn inflytande i förskolan.  

 

En förutsättning för att barnen ska få möjlighet till inflytande är dock att pedagoger 

erbjuder barnen nya upplevelser och material för att de ska få större erfarenheter och 

veta vad de kan påverka och ha inflytande över.  

 

I det empiriska materialet finns värden ur samtliga av Emilsons (2009) kategorier 

representerade. Det är värden av omsorg, demokrati och lydnad som förmedlas när barn 

ska ges möjlighet till inflytande i förskolan. Som i grund och botten skapar en människa 

som ska lära sig och förberedas som medborgare av vårt demokratiska samhälle.  

 

Om det är som Vygotskij (Säljö 2010) menar att vi utvecklas i samspel med andra, blir 

en viktig sak hur dessa andra är och beter sig, alltså vilken kultur är det som förmedlas 

till barnen på förskolan. Poängen är att ska en människa utvecklas till en demokrat, är 
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förutsättningen att hen växer upp i och tar del av en demokratisk kultur eller atmosfär 

redan på förskolan.    
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6 Diskussion 

I följande kapitel förs en diskussion kring slutsatser om resultatet, samt en diskussion 

kring metoden samt tankar om fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Min studie visar att samtliga informanter anser att barns inflytande i förskolan är något 

som är väldigt viktigt och att det har med demokrati att göra men att det är ett svårtolkat 

ämne.  Även om pedagoger arbetar på samma förskola så finns skillnader i deras sätt att 

se på barn och barns inflytande, vad det är och vad de kan ha inflytande över. 

 

Studien har bidraget till att jag fått en ökad förståelse för hur viktig diskussion och 

reflektion är i ett arbetslag för att nå en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt till 

barns inflytande. Pedagoger kan inte ta för givet att bara för att de arbetar på en och 

samma förskola så tycker de likadant och att det sköter sig självt. Diskussion och 

reflektion i arbetslaget är viktig för att förskolan ska kunna bidra till bland annat barns 

möjlighet till inflytande.  

 

I resultatet finns alla Emilsons (2009) kommunicerade värde representerade men i olika 

grader. Mest förekom de demokratiska värdena följt av omsorgsetiska värden. Dessa 

värden representerar det kollektiva och sociala livet i förskolan. Minst förekom de 

disciplinerade värden som riktas mot individen.  Barn ska förberedas för det liv som 

väntar dem i vuxen ålder i vårt demokratiska samhälle. Genom våra styrdokument är 

barns barndom på förhand förutbestämd hur den ska se ut på förskolan. Barn har liten 

inverkan på den. Det som de kan ha inflytande över är till exempel hur saker och ting 

ska genomföras, göra val, komma med förslag och ta initiativ.  Men allt kommuniceras 

med värden om hur vi ska bete oss mot varandra och vad som förväntas av mig som 

samhällsmedborgare. För att barn ska få mer möjlighet till inflytande måste pedagoger 

våga släppa kontrollen och våga släppa in barnet, att ha tilltro till dess egna förmågor 

och försöka närma sig ett barns perspektiv, som tidigare forskning visar enligt Emilson 

& Folkesson (2006). 

 

Att få tillstånd deliberativa samtal är ett sätt att träna demokrati i. Detta kan vara svårt i 

förskolan men grunden till dessa samtal kan läggas där genom att till exempel barnen 
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får lyssna när andra pratar och att de får säga vad de tycker och kanske varför de tycker 

som de gör. Dessa samtal medför dock att barnen utvecklar demokratiska egenskaper 

och de är viktiga att efterstäva i enlighet med förskolans uppdrag av att förbereda barn 

för aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.   

 

Stress var något som informanterna talade om i det empiriska materialet som bidrog till 

att pedagogerna inte riktigt lyssnade på barnen vilket bidrar i sin tur till minskat 

inflytande för dem. Min erfarenhet efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning och 

vikariat säger att många pedagoger verkar stressade idag ute på förskolorna. Vad är det 

då som gör dem så stressade? Kan det vara all den dokumentation som tillkommit och 

måste göras? 

 

Att skapa åldershomogena avdelningar var en annan sak som nämndes av 

informanterna. De stora och små barnen är tvungna att rätta sig efter varandra. Skulle 

åldershomogena avdelningar bidra till större möjlighet att låta barnen få inflytande? 

Skolverket (2005) påstår att stora barngrupper är ett hinder för barns inflytande. Jag 

anser att mindre grupper skulle öka möjligheten för barn att få inflytande då pedagogen 

får större möjlighet att se varje barn varje dag. En förutsättning för de små barnen är 

dock att pedagogen kan skapa bra relationer till barnen, för att kunna vara lyhörd och 

kunna tolka de små barnens kroppsliga uttryck som i sin tur ska leda till att de ska få 

inflytande.  

 

Till skillnad från Emilsons (2007) forskning som visar att barns inflytande förekom vid 

val av olika slag, oftast inom bestämda ramar eller när barnen ville uttrycka sin åsikt, så 

visar mitt resultat att informanterna anser att barn även har inflytande genom att de får 

tid att hålla på med en aktivitet så länge som de vill utan att bli avbrutna. Tematiskt 

arbetsätt var ett annat sätt att arbeta med barns inflytande samt att låta barnen komma 

med förslag och initiativ så att det blir meningsfullt för dem.   

  

6.2 Metoddiskussion 

I studien valdes en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. Att genomföra intervjuer 

kräver mycket erfarenhet menar Kvale & Brinkmann (2009). Detta är något som jag inte 

har. Det är svårt att ställa relevanta följdfrågor och att inte avbryta. Jag förstår vikten av 

en bra och genomgången intervjuguide. Något som jag skulle tänka på till en annan 
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gång är att lägga ner mer tid på intervjufrågorna och alternativa följdfrågor. Mina frågor 

och informanternas svar gick in i varandra.  

 

Att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem är ett bra sätt för att få med allt. 

Även om det är tidskrävande att transkribera dem så skulle jag även välja det vid ett 

annat tillfälle.  

 

Informanterna hade avsatt cirka 30 minuter för mina intervjuer men det tog mer tid än 

så men de gav mig den tid som behövdes, men vilket medförde att jag till en början 

kände mig lite stressad. I några av intervjuerna fick vi inte tillgång till personalrummet 

utan fick sitta i matsalen och i ett litet passerrum vilket medförde att vi blev störda. 

Skulle jag göra om det skulle jag försöka se till att vi får bättre möjlighet till avskildhet 

och försöka få informanterna att avsätta mer tid redan från början.  

 

6.3 Slutdiskussion 

Vad reellt inflytande egentligen innebär verkar vara svårtolkat och inget som min studie 

ger svar på. De allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan som finns är inte 

skrivna utefter den reviderade läroplanen utan vi får vänta och se vad som står i den nya 

som kommer inom kort från Skolverket. Det finns dock att läsa på Skolverkets (2013) 

hemsida att reellt inflytande handlar om att förse barnen med demokratiska verktyg för 

att kunna leva tillsammans i vårt demokratiska samhälle. Utifrån mitt resultat är min 

tolkning av detta att pedagoger måste försätta barn i situationer där demokratiska 

egenskaper tränas som till exempel att låta barn blir sedda, få göra sin röst hörd, bli 

lyssnad på, få möjlighet att påverka sitt liv, att människan inte alltid får som denne vill, 

lära sig förlora, göra olika val samt att få vara delaktig i beslut som tas. Detta är 

egenskaper som i grund och botten kan kopplas till barns inflytande och handlar om att 

alla människor har lika värde och ska bli respekterade för den människa de är men 

samtidigt kunna respektera andra människor. Dessa egenskaper blir barnen tränade i på 

förskolan där min empiriska undersökning genomfördes. Slutsatsen blir att barns 

inflytande är viktigt för genom barns inflytande i förskolan förbereds barnen för att bli 

en självständig vuxen demokratisk samhällsmedborgare som ska kunna leva i vårt 

demokratiska samhälle tillsammans med andra.  
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Sammanfattningsvis dras slutsatsen att barns inflytande är mer än att bara göra val. Det 

skulle kunna vara en demokratisk rättighet men som pedagogerna på förskolan 

begränsar och sätter upp ramarna för. I pedagogernas kommunikation med barnen 

förmedlas olika värden som skapar det förskolebarn som behövs för vårt demokratiska 

samhälle. Därför anser jag att det är av stor vikt att varje pedagog ska granska sin egen 

”ryggsäck” och se vilka normer och värden som styr hen. Vad är det som vi vill 

förmedla till våra barn på förskolan? Vilket barn är det pedagoger vill vara med att 

fostra i förskolan? Framför allt gäller det att pedagogerna vågar lyfta värden, normer 

och barns inflytande till diskussion och reflektion i arbetslaget. För dessa normer och 

värden som pedagogerna besitter har betydelse för barns inflytande på den pedagogiska 

verksamheten. Med grund i tidigare forskning, litteratur och min studie är min tolkning 

att vilken barnsyn, kunskapssyn och om pedagogen kan komma närmare ett barns 

perspektiv påverkar i vilken utsträckning barn ges inflytande i förskolan. Om 

pedagogen dessutom vågar släppa på sin planering och våga frångå förskolans struktur 

och framför allt att säga ja istället för nej till barnen, så bidrar det till att öka barns 

inflytande på förskolan. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning på området skulle kunna vara att se genom observation om det som 

pedagogerna säger efterlevs i praktiken? En annan sak som är intressant att forska 

vidare på är barns inflytande ur ett barns perspektiv. Andra tankar som har växt under 

tiden är att barn står inför väldigt många val. Det är inte bara på förskolan utan när 

barnen kommer hem. Föräldrarna ställer barnen inför val, till exempel vad ska vi ha för 

mat idag? Vad vill du göra i helgen? Då är frågan hur mår barnen av alla dessa val som 

de måste göra redan som små. Det finns barn som är stressade i dagens samhälle och 

frågan är om inte vi vuxna hjälper dem att bli stressade av allt inflytande som barnens 

ska ha i samhället idag.   
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8 Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjufrågor 

1 Beskriv vad ett barn är för dig? 

2 Vad betyder ordet inflytande för dig? 

3 Hur ser du på barns inflytande? Är det viktigt? Varför? 

4 Vad tycker du att barnen ska få ha inflytande om/över? 

5 Finns det något som barn inte kan ha inflytande över? 

6 Hur tolkar du styrdokumenten när det gäller barns inflytande? 

7 Vad anser du är positivt respektive negativt med inflytande? 

8 Brukar ni i personalen diskutera barns inflytande, vad pratar ni om då? 

9 Berätta hur ni arbetar med barns inflytande? (Vad har barnen inflytande över, hur 

utövar barnen inflytande, hur kommer ett barns inflytande i uttryck, berätta om en 

situation som var bra respektive dålig, vad tror du att det berodde på att det blev som det 

blev?) 

10 Hur skulle du vilja arbeta med barns inflytande? 

11 Finns det något som påverkar hur mycket inflytande barnen har? Vad? 

12 Finns det något annat du skulle vilja tillägga som vi inte pratat om, angående barns 

inflytande? 

 

Andra relevanta frågor: 

1 Hur gammal är du? 

2 Vilken är din befattning? (Barnskötare, förskollärare med flera). 

3 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

4 Hur stor är barngruppen? 

 

Kompletterande frågor till de intervjuer jag redan ställt. 

1 I förra intervjun pratade du om stora och små barn, vad menar du med små och stora 

barn, vilka är vilka? 

2 Berätta om det finns skillnader i arbetssättet med de stora och små barnen, när det 

gäller barns inflytande?  

3 Hur kan du hjälpa de små respektive stora barnen till att få inflytande? 

4 Hur skulle du vilja arbeta med de små respektive de stora barnen? 


