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Abstract 

The purpose with this degree thesis was to investigate the preschool teacher´s view on  

childrens´s influence in preschool routine situations. The target group for this study is  

preschool teacher´s that currently are working with children that are 1 – 5 years of age.  

To manage to answer the aim of this study semi-structured interviews were conducted. I have 

performed interviews with five preschool teacher´s that currently work in a preschool that is 

situated in a medium sized city, in the county Värmland, Sweden.  

The results show that the preschool teacher´s interprets that children are given influence in 

preschool routine situations, where there are factors influencing if the children is having any 

influence or not. I found that influence seems to be a very large area, where the preschool 

teacher´s interprets influence variously.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns inflytande i 

förskolans rutinsituationer. Målgruppen för studien är förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna 1 – 5 år.   

För att kunna besvara undersökningens syfte på bästa möjliga sätt har jag i detta arbete valt att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer som metod. Jag har intervjuat fem förskollärare 

på en förskola belägen i en medelstor stad, i Värmlands län, Sverige.  

Resultatet visar att förskollärarna tolkar det som att barn ges inflytande i förskolans rutinsitu-

ationer, men där det finns bakomliggande faktorer som påverkar om barnen ges inflytande el-

ler inte. Jag fann att inflytande verkar vara ett stort område, där förskollärarna tolkar begrep-

pet inflytande varierande.  

Nyckelord 

Förskola, förskollärare, barn, demokrati, inflytande, läroplanen för förskolan, intervju,  

barnperspektiv, barns perspektiv, sociokulturell teori, intersubjektivitets teori. 
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Inledning 
Jag valde att skriva mitt examensarbete med utgång ifrån barns inflytande i förskolan. Genom 

min förskollärarutbildning samt i min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har jag upplevt 

att barns inflytande i förskolans verksamhet har varierat. Jag har sett exempel på situationer 

där barns inflytande har varit större men också i andra situationer mindre. Min erfarenhet är 

att förskollärare arbetar med barns inflytande på olika sätt, där barnen ges varierande förut-

sättningar i sin rätt över att ha inflytande i sin vardag. Erfarenheten ovan kan jag vid en första 

anblick finna som någonting negativt, men det väcker också en undran med en tillhörande 

önskan om att titta närmare på det här, och undersöka vad det är som faktiskt påverkar förs-

kollärarnas uppfattningar angående barns inflytande i förskolans rutinsituationer. Jag har 

många gånger undrat över om jag själv har en förutfattad mening angående detta; denna förut-

fattade mening som säger mig att barn blir begränsade i sitt inflytande över sin egen vardag på 

förskolan. Eftersom ämnet barns inflytande kan göras otroligt stort, har jag valt att titta när-

mare på förskollärares uppfattningar om barns inflytande i förskolans rutinsituationer. Förs-

kollärare har enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) ansvar för att alla barn får re-

ellt inflytande på verksamhetens innehåll, samt på de arbetssätt som tillämpas inom verksam-

heten.  

 

Förskolans vardag är indelad efter tid och är i mångt och mycket baserad på rutiner där det 

vanligtvis finns olika scheman för hur den pedagogiska dagen ska ordnas. I samband med 

skapandet av rutiner tas det hänsyn till olika aspekter i den gällande förskolans verksamhet 

(Sandberg, 2008). Med rutinsituationer menar jag pedagogiska aktiviteter som bland annat 

frukost, samling, påklädning, utevistelse, vila och måltider som återkommer dag efter dag på 

förskolan.  

 

Det som äger rum på förskolan organiseras av vuxna. Fri lek blandas med strukturerade akti-

viteter, återkommande händelser såsom påklädning, måltider, utevistelse/r och samling (Ar-

nér, 2009). Ansvaret hos förskolläraren ligger i att utforma en verksamhet i enlighet med 

grundläggande demokratiska värderingar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Delaktighet och in-

flytande är en demokratisk rättighet för barn (Sandberg, 2008). Det kräver att förskollärare är 

förtrogna med sitt uppdrag när det gäller att främja barns inflytande.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns inflytande i 

förskolans rutinsituationer. Målgruppen för studien är förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna 1 – 5 år.  
 
Frågeställningar 
För att konkretisera detta syfte har jag utformat följande frågeställningar.   

 Hur förstår förskollärarna uppdraget att arbeta med barns inflytande i förskolans verk-

samhet?  

 Hur säger sig förskollärarna att arbeta för att främja barns inflytande i  

rutinsituationer? 

 Vilka utmaningar ser förskollärarna i arbetet med att främja barns inflytande i 

rutinsituationer?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I den här delen kommer jag först att beskriva och presentera begrepp som är centrala i min 

studie; demokrati och inflytande. Denna studie har utgångspunkt i barns inflytande, men jag 

har i denna del valt att kort nämna begreppet demokrati, eftersom jag anser att det relaterar till 

inflytande, men också för att demokrati är grunden i förskolans styrdokument, Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010a). Efter beskrivning av begreppen demokrati och inflytande går 

jag närmare in på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Jag avslutar denna del med 

att ge en kort bakgrund till aktuella styrdokument i verksamheten, där jag i utgångspunkt från 

barns rätt till inflytande nämner Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) samt FN:s Kon-

vention om barns rättigheter (Unicef, 2011). Jag avslutar detta kapitel med att ge en samman-

fattning av denna tidigare forskning.  

 

Begreppet demokrati  
Begreppet inflytande nämns ofta tillsammans med begrepp som delaktighet och demokrati 

(Johannesen & Sandvik, 2010). Demokrati handlar om rättigheter som kan diskuteras i termer 

av delaktighet och inflytande (Ribaeus, 2014a). Ordet demokrati kan förstås på olika sätt och 

ha olika betydelse utifrån kontexten vi befinner oss i (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Ska barn 

i förskolan få möjlighet till delaktighet och inflytande måste de vuxna runt omkring barnen 

våga släppa kontrollen, och det kräver mycket av de vuxna. Vuxna har alltid en maktposition 

till barnen som också påverkar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande (Johannesen, 

m.fl. 2010). Demokratiuppdraget i förskolan innebär att förskollärarens uppgift bland annat är 

att utbilda och fostra barn så att de på sikt blir demokratiska medborgare i vårt samhälle. För-

skolan är en institution som i många avseenden speglar samhället, och har därmed olika krav 

på sig att utforma en ändamålsinriktad verksamhet (Ribaeus, 2014b). Enligt Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010a) skrivs delaktighet som en demokratisk rättighet, som tydligt re-

laterar till inflytande (Emilson, 2008).  

 

Begreppet inflytande 
Johannesen och Sandvik (2010) har utfört en studie under två år, genom att utveckla ett sam-

arbete med förskollärarutbildningen vid Högskolan i Østfold, Norge. Studiens syfte var att ut-

mana det traditionella pedagogiska tänkandet som ett tänkande fokuserat på att vuxna är kom-

petenta, och att barn i sin tur ska bli kompetenta. Detta projekt inom studien startades som en 

lärprocess för vuxna. Metoden som studien utgick ifrån var digitalt foto och video, med tillhö-

rande dekonstruktiva samtal för att begreppsliggöra och synliggöra det handlingar som det di-

gitala foton och videorna gett upphov till. Studiens resultat visade att barns rätt till inflytande 

inte bara handlar inte att bestämma, utan det handlar om någonting mer, någonting större. Det 

handlar om hur människor respekterar varandra, samspelar och lyssnar till varandra. I en kon-

text som förskolan rör det sig om barns rätt att bli hörda på lika sätt som andra deltagare. Det 

handlar om att alla har del i en gemenskap där alla måste inkludera och respektera, oavsett ti-

digare inställning och/eller åsikter. Det formella ansvaret för detta ska hela tiden ligga hos de 

vuxna. De vuxna beskrivs också efter studien alltid ha en stor maktposition i förhållande till 

barn. Hur vi som vuxna möter barn, ser på barn beskrivs här också påverka barnens möjlig-

heter till inflytande, i termer om hur barnen tillåts få uttrycka sig, bli lyssnade på med mera. 

Det beskrivs vidare att barn också gör motstånd mot maktutövandet av vuxna på olika sätt. 

Om det inte finns medvetna vuxna i barnets närvaro kan detta motstånd barnet uppvisar av de 

vuxna upplevas vara omedvetet och oreflekterat. Författarna ger flera exempel i studien på 
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hur barn ofta handlar bortom uppmärksamheten som den vuxne har på barnet. De beskriver 

vidare att ett av fenomenen som de har uppmärksammat, är när den vuxne försöker att samla 

barnets uppmärksamhet till något fokus som den vuxne har förbestämt. Barnet lyssnar artigt 

och intresserat till en början, men håller samtidigt på med någon sidoaktivitet, till exempel där 

barnet har fokus på kompisen med ballongen, eller på de andra barnens aktiviteter. 

 

Arnér och Tellgren (2006) frågar sig om samhället vi lever i är uppbyggt så att barn får en 

chans att komma till tals, då det är de vuxna som skapar de regler som styr praktiken i varda-

gen, där inflytande beskrivs vara när barn får vara med i ett initialt skede och påverka. Det ges 

här exempel på när man talar med barnen om deras upplevelse av inflytande så säger barnen 

att de i flesta fall kan vara med att påverka något, som redan innan är bestämt av vuxna. Tolk-

ningen författarna gör här är att barnen upplevs vara ovana vid att ha ett reellt inflytande i sin 

egen vardag, som i sin tur påverkar deras förmåga att utveckla tankar och idéer om vad de 

skulle kunna ha inflytande över. Studien har utgångspunkt i syftet att fördjupa kunskapen om 

vilken sorts betydelse det kan ha för barn, att vuxna förstår och utgår ifrån innebörden av be-

greppen barnperspektiv och barns eget perspektiv i möten med barn. Metoden som används 

för att nå dessa perspektiv har varit samtal som utförts mellan barn i sexårsåldern och vuxna. 

Studiens resultat har på flera sätt visat att barns inflytande i förskolan sker utifrån villkor som 

tillhandahålls av vuxna. Detta har visat sig bero på att förskolan dagliga verksamhet utgörs av 

vuxenformulerade regler som i många avseenden utgör hinder för barnen i deras påverkan av 

verksamhetens innehåll.  

 

En studie har utförts som bygger på ett utvecklingsarbete inom förskolan av Arnér (2009). 

Studiens syfte är att uppmärksamma och diskutera händelser som sker i förskolan, utifrån 

olika pedagogiska perspektiv, där fokus ligger på barns möjlighet till inflytande, hur de vuxna 

på förskolan bemöter barnen i olika situationer, och hur man kan analysera och iaktta dessa 

möten vuxna och barn emellan. Metoden som använts i detta utvecklingsarbete är att lärarna 

har varit aktiva och medverkat i att utföra observationer av situationer i förskolan, där lärarna 

sedan har skrivet ner och beskrivit vad de har iakttagit. Författaren har sedan utifrån insamlad 

text analyserat hur barnens initiativ till inflytande har beskrivits av förskollärarna själva. 

Denna analys omfattar också lärarnas bemötande av barn, kollegor samt arbetsuppgifter. Re-

sultatet av studien har visat sig bland annat vara att det är de vuxna som ger barnen röst men 

har samtidigt makt till att välja om barnens röster ska respekteras eller inte. Vidare beskriver 

Arnér (2009) att begreppet inflytande för henne handlar om att barn ska ges möjlighet till att 

påverka sin vardag på ett tydligt sätt, där planeringen av förskolans verksamhet av lärare ska 

utgå ifrån barnens initiativ, idéer och erfarenheter. Detta innebär samtidigt att lärare måste 

vara flexibla för att snabbt kunna ändra den tidigare planeringen för att vidareutveckla den 

med utgång från barnens perspektiv. Det handlar också om att låta barnen visa oss vuxna de-

ras vägar, vägar som vi som vuxna inte kan se utan barnens hjälp, där inflytande ges i det var-

dagliga livet, tillsammans med vuxna runt omkring barnet. Hennes åsikt efter denna studie 

gällande barns rätt till inflytande, är att det handlar om mer än att få välja frukt vid fruktstun-

den, eller dryck vid måltiden. Hon beskriver vidare att begreppet inflytande kan tolkas på 

olika sätt, där hon poängterar att forskning gällande inflytande inte utgörs av något speciellt 

forskningsfokus. De begrepp som förekommer mest frekvent inom denna typ av forskning är 

medbestämmande, deltagande, elevdemokrati, elevinflytande, medinflytande, självbestäm-

mande, delaktighet, inflytande samt barns rätt. Avslutningsvis ställer författaren sig frågan, 

vad är det som hindrar vuxna från att lyssna och intressera sig för barnens initiativ?   
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Emilson (2008) har skrivit en avhandling med det övergripande syftet att skapa kunskap om 

fostran, uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan barn och lärare i förskolan. 

För att få denna kunskap har författaren använt sig av videofilm, där hon har filmat barn och 

lärares kommunikationshandlingar. Resultatet i avhandlingen har visat sig vara att delaktighet 

figurerar som ett återkommande inslag. Hennes tolkning blir därmed att dessa begrepp, infly-

tande och delaktighet hänger tätt tillsammans och upplevs svåra att sära på. Författaren be-

skriver vidare flera studier som gjorts inom förskolan och skolan angående barns inflytande, 

också tar upp delaktighet, bland annat Sheridan (2001). Sheridans (2001) studie visar att barns 

erfarenhet av inflytande beror mycket på förhållningssättet läraren har till barnen, där försko-

lans kvalité också spelar roll. Syftet med studien är att definiera och beskriva det pedagogiska 

konceptet av kvalité, och undersöka hur kvalité i förskolan är upplevd och uppskattad utifrån 

olika perspektiv, med användandet av intervju som metod. Denna studie påvisar också, i lik-

het med Arnér (2009) att forskning gällande området barns inflytande som kunskapsobjekt är 

begränsad, och det förefaller sig finnas relativt få artiklar och avhandlingar gällande ämnet. 

Studier som har gjorts har till största del inriktat sig på äldre barn än de i förskoleåldern. 

Emilson (2008) belyser i sin avhandling också statens intresse gällande inflytande, där hon 

fastställer att det samhälleliga intresset stadigt ökar, och att man kan se spår av detta i tillsatta 

statliga utredningar, bland annat (SOU 1996:22;). Utredningens intentioner tar en tydlig rikt-

ning mot ett ökat inflytande, där ett ökat inflytande betraktas som någonting positivt. I texten 

framhålls tre grundläggande skäl till varför barn ska ges inflytande, där inflytande ses som en 

mänsklig rättighet, att inflytande är en del av skolans demokratiuppdrag och till sist att infly-

tande möjliggör lärande.  

 

Ribaeus (2014a) har skrivit en avhandling där hon vill ge sitt bidrag till ökad kunskap om hur 

förskolans demokratiuppdrag ser ut och används. Syftet med studien beskrivs vara att under-

söka förskolans demokratiuppdrags uttryck, genom förskollärares handlingar och tal och ge-

nom barns agerande i förskolans verksamhet. Förskollärares och barns deltagande samt delta-

gandet av enskilda barn i olika situationer har observerats, där också intervjuer med förskollä-

rare har utförts, tillsammans med en tolkning av lokala dokument som förskolan använder sig 

av har studerats. Studiens resultat tar upp att barns inflytande ofta ses som något positivt, men 

samtidigt kan innebära vissa negativa effekter av att inflytande också medför vissa risker. Ge-

nom inflytande ges också barn ett ansvar som de många gånger inte är redo för. Inflytande lik-

ställds här med att bli hörd, som också Arnér och Sollerman (2013) belyser nedan.   

 

Arnér och Sollerman (2013) har studerat förskolan där de berättar att de anser att både vuxna 

och barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade på och respekterade för det man uttrycker, 

och tar till diskussion varför rättigheten att komma till tals ofta utgår ifrån ålder eller någon så 

kallad mognad. Författarna beskriver att de tidigare har fått frågan gällande från vilken ålder 

barn kan klara av inflytande, där de gett svaret att det inte har med någon ålder alls att göra, 

då man är medborgare i ett samhälle har man också rätt att komma till tals, oberoende på vil-

ken ålder man har. De beskriver vidare att det är viktigt att barn får möjlighet till att utveckla 

sitt inflytande redan från den första dagen de börjar inom förskolans eller skolans verksamhet, 

då barnen skulle tidigt utveckla vanan vid att stå upp för både sig själv och andra men inte 

minst att bry sig om andra. Inflytande ska vara ett pågående tänk som följer barnen både un-

der förskola, skola och gymnasietiden. För att komma fram till denna fakta ovan har de stude-

rat barn i förskolan, utifrån syftet att synliggöra skilda sätt att förstå barns och vuxnas sam-

varo som både är komplex och intressant, med hjälp av analys och reflektion som metod.  
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På ett liknande sätt resonerar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) när de beskriver att 

inflytande är att barn ska bli hörda och lyssnade på, där perspektivet vi tar på barns inflytande 

innebär att barnen tidigt blir delaktiga i både handling och ord. De har utfört en studie med 

syftet att diskutera och problematisera barns möjlighet och rätt till delaktighet som ett grund-

läggande värde, samt som en pedagogisk fråga utifrån forskning och pedagogisk praxis. För 

att skapa denna kunskap har de använt sig av litteratursökning inom pedagogisk litteratur, ve-

tenskapliga artiklar, förordningar och läroplaner där barns delaktighet och inflytande diskute-

ras utifrån olika innebörder. Resultatet har utmynnat i en rapport där det har visat sig att barn i 

förskolan har stora möjligheter till att delta när beslut fattas, där det poängteras att det är vik-

tigt att barnen får vetenskap om att alla människor har olika värderingar och attityder, som i 

sin tur också styr barnens handlande. Läraren benämns här som en vägvisare till barnen.  

 

Karlsson (2009) har studerat förskolebarns vardag med syftet att undersöka hur demokratiska 

värden som ansvar, respekt och omsorg kommer till uttryck i barnens relationer i förskolans 

vardag, med delsyfte att försöka besvara hur individens integritet, frihet och jämställdhet mel-

lan könen gestaltas. Metod som använts är observation av barns beteende och kommunikation 

tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. Studien har visat att barn lär och utvecklas 

i förskolan, och skaffar sig erfarenheter både tillsammans med vuxna och med barn. Det besk-

rivs också här att barn lär i alla situationer de är deltagande i, och att det är genom deras egen 

aktivitet som de lär sig att ta ansvar, visa respekt och omsorg, som på sikt leder till en ett 

framväxande socialt kunskapssystem. Genom att barnen hela tiden får upplevelser tillsam-

mans med vuxna och med barn så får de också en människo-, kunskaps och samhällssyn, där 

barnens samspel med andra blir väldigt viktig och mångfacetterad. Barns samvaro i förskolan 

är ett meningsskapande som är värt att värdesätta och ta på allvar. Vidare beskrivs det att le-

ken hela tiden är ett grundtema som tar plats inom förskolan, där barn inte bara leker på be-

stämda tider, utan kontinuerligt. Leken pågår och uppkommer växlingsvis mellan rutiner, vux-

enplanerade och vuxeninitierande aktiviteter och i barnens egna intentioner.  

 

Skolverket (2010b) poängterar att barns möjligheter till inflytande på senare år har ökat på 

många områden, men att det samtidigt då många gånger handlar om att barn medges rätt till 

att uttrycka sina åsikter, där de blir lyssnade på, men att beaktningen av dessa åsikter ofta inte 

tas i bruk av den som lyssnar. Effekten av detta är att det kan skapa en känsla av att rätten till 

inflytande inte finns och att det inte är genomförbart att påverka. Det kan ge upphov av en 

känsla där det känns som om man blir lyssnad på, men där det inte sker någon förändring på 

något plan. I förskolan kan förskollärarens åsikter krocka med barnets åsikter om vad som är 

barnets bästa, som i sin tur har visats sig att beslut fattas, som inte grundar sig i barnets åsik-

ter. Ribaeus (2014a) menar att denna rapport tydliggör att begrepp som inflytande och delak-

tighet är mångtydiga och kan upplevas motsägelsefulla. Författaren hävdar att barns rätt till 

inflytande många gånger ofta reduceras till att det bara handlar om att bestämma saker, där det 

bland annat upplevs att barnen har inflytande då de till exempel får bestämma dagens aktivi-

tet.  

 

Arnér (2006) har skrivit en avhandling utifrån ett utvecklingsarbete, med syftet att beskriva 

och undersöka hur pedagoger i förskolan har kunnat förändra sitt förhållningssätt till barns in-

flytande och initiativ, med betoning på förändring gällande nekande till ett bejakande förhåll-
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ningssätt gentemot barns inflytande. Delsyftet beskrivs vara att lyfta fram vad denna föränd-

ring kan innebära, hur förändringen går till samt vilka förutsättningarna för förändringen är. 

Metoden som använts är analyser av pedagogers berättelser. Resultatet av undersökningen vi-

sar att pedagogernas förhållningssätt till barnen påverkar barnens inflytande, där det krävs att 

pedagogerna kontinuerligt reflekterar, utvecklar kunskap och fortlöpande diskuterar pedago-

giska frågor. Ett arbetssätt grundat på kunskap och reflektion har visat sig ge barnen möjlig-

heter till inflytande, där samtidigt ett styrande bemötande upplevs som någonting negativt och 

hindrar barnen i sin rätt till inflytande.   

 

Arnér och Tellgren (1998) har utfört en studie med syfte att undersöka hur barn uppfattar 

vuxna och vilken betydelse vuxna kan ha för barn, med utgångspunkt i vilken betydelse det 

kan ha för barn att vuxna utgår förstår och utgår ifrån begreppen barnperspektiv och barns 

eget perspektiv. Resultatet på flera sätt visat att barns inflytande i förskolan sker utifrån villkor 

som tillhandahålls av vuxna, och att barns erfarande av inflytande beror på förhållningssättet 

läraren har till barnet. Detta har till stor del visat sig bero på att förskolans dagliga verksamhet 

utgörs av vuxenformulerade regler som i många avseenden utgör hinder för barnen i deras på-

verkan av verksamhetens innehåll. Studien har utgått ifrån en metod där forskningsansatsen 

samtal och intervju av barn använts.  

 

Ekström (2007) har studerat förskolans pedagogiska praktik, med tillhörande syfte att ge en 

ökad förståelse av hur arbetslagen i förskolan realiserar och utformar den pedagogiska prakti-

ken och hur förutsättningarna som finns i verksamheten i sin tur påverkar denna process. 

Verksamhetssystem menar Ekström (2007) i denna studie är en förskoleavdelning samt an-

ställd personal (barnskötare och förskollärare). Metoden för studien är en interpretativ ansats 

där förskolans verksamhetssystem undersöks med hjälp av observationer och intervjuer av 

förskollärare. Resultatet av studien visade att barn inte gavs något reellt inflytande i verksam-

heten, utan inflytandet visade sig i den fria leken. Det beskrivs vidare att planerade aktiviteter 

som samlingar var mest vuxenstyrda och där förskollärarna styrde hela samtalet. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
I eftersökning efter forskning om barns inflytande har jag också stött på forskning som disku-

terar barnperspektiv kontra barns perspektiv. Jag anser att det är viktigt att ta upp forskningens 

syn på barnperspektiv samt barns perspektiv eftersom dessa perspektiv ofta nämns i samband 

med barns inflytande. Min tolkning är att dessa begrepp relaterar till sådant som barnsyn och 

till den teoretiska grund man tar sin utgångspunkt ifrån, när man diskuterar begreppet infly-

tande. Jag vill också förstå just barnperspektiv och barns perspektiv för att förstå hur barn kan 

ges inflytande.  

 

Barnperspektiv skapas av vuxna som strävar efter att medvetet och realistiskt försöka förstå 

världen utifrån barnens synvinkel. Detta perspektiv är på många sätt barncentrerat men repre-

senterar ändå vuxnas objektifiering av barn. Barns perspektiv står i sin tur för barnens uppfatt-

ningar, erfarenheter och förståelse av sin egen livsvärld. Här ligger fokus på barnet som ett 

subjekt med utgång från barnets egen värld (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2011).  

 

 



 

8 

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) diskuterar i ett flertal vetenskapliga ar-

tiklar som de benämner som ”barncentrerad” forskning, där barnperspektiv samt barns per-

spektiv undersöks utifrån olika teoretiska ingångsvägar, med utgångspunkt i det enskilda bar-

nets perspektiv. Dessa begrepp har visats sig vara viktiga i vår tids lagstiftning och i barns rät-

tigheter men också inom forskning.  

 

Vad betyder barnperspektiv kontra barns perspektiv i sammanhang av forskning? Vilka inne-

börder har dessa begrepp i förskolepedagogiken? Vilka etiska dilemman kan uppkomma hos 

pedagoger som har ett barnperspektiv eller barns perspektiv i sitt yrkesutövande? Detta är frå-

gor som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) konkretiserar och berör. De beskriver vi-

dare i artikeln att detta område är komplicerat och att innebörden av dessa begrepp inte alltid 

är klara. Även Johansson (2003) för en diskussion kring vad det betyder för forskare och pe-

dagoger att förstå barns perspektiv, barnens uttryck för mening och intentioner samt även att 

låta barnen praktisera detta utifrån deras egna premisser. Det finns alltid svårigheter knutna 

till en uppkommen strävan att ge sig in i barns livsvärld och att prata i termer av barns per-

spektiv. Arnér och Tellgren (2006) beskriver att ordet barnperspektiv ofta används i betydel-

sen av att vuxna ser barnen, strävar efter att förstå dem och vidtar åtgärder som de bedömer 

vara lämpliga på barn.  

 

När barn möter vuxna utmanas även den vuxna där det ställs krav på en stor flexibilitet och 

kunskap hos den vuxne för att pedagogiskt kunna hantera de dagliga situationerna som upp-

står i förskolan (Arnér, 2009). Barnperspektiv skrivet ihopsatt sätter fokus på ett perspektivta-

gande som strävar mot att tillvarata barns villkor för att verka för barnets bästa. Sett som två 

ord blir det i en annan blick att anlägga ett perspektiv som är barnets (Halldén, 2003).  

 

Förskolans uppdrag att främja barns inflytande 
Det pedagogiska arbetet i svensk förskola tar sin grund i Läroplanen för förskolan (Skolver-

ket, 2010a) och i Barnkonventionen (Pramling Samuelsson, m.fl. 2003). Förskolan fick sin 

första läroplan, Lpfö 98, år 1998 (Skolverket, 1998). Det är här som förskolans pedagogiska 

roll förstärks och synliggörs. Läroplanen uttrycker strävansmål där vi bland annat kan se att 

barn skall få möjlighet till påverkan av den situation barnet befinner sig i (Arnér & Tellgren, 

2006). Här lyfter Läroplanen olika innehållsmål indelat i strävansmål gällande olika områden. 

Ett av förskolans främsta mål är att främja lärande för att barnen ska få möjlighet till att ut-

veckla förståelse för sin omvärld (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011). I Lä-

roplanen kan man läsa att: lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en aktiv och viktig del i lärande och 

utveckling (Skolverket, 2010a).  

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) riktlinjer står det att: förskolläraren ska an-

svara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll, där ar-

betslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och ut-

öva inflytande i förskolan. Vidare står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

son förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situ-

ation.  
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Ribaeus (2014a) menar att förskolans läroplan ovan vid en första blick kan betraktas som neu-

tral, men styrdokumentet handlar också om de övergripande syften som vårt samhälle är baserat 

på, samt riktlinjer i hur man ska uppnå dessa syften. Styrdokument erbjuder inte några färdiga 

lösningar samt att tolkningen av förordningen är upp till tolkaren, i detta fall förskolläraren.  

 

Barnens rättigheter har ofta diskuteras i termer av delaktighet och inflytande. En av huvud-

principerna i FN:s barnkonvention, artikel 12, beskriver att barns rättigheter handlar om barns 

rätt att bli lyssnad till. Enligt artikel 12 nedan har alla barn rätt att bli lyssnade till samt att få 

medverka och vara med att fatta beslut som rör barnen själva. Här nämns vuxna ha en central 

del där det handlar om att detta inflytande ska komma till stånd och användas (Ribaeus, 

2014a). I FN:s Konvention om barns rättigheter, artikel 12, kan man bland annat läsa att kon-

ventionsstaterna skall tillförsäkra att de barn som kan bilda sina egna åsikter, ges rätten till att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, där barnets åsikter skall tillmätas betydelse uti-

från barnets ålder och mognad (UNICEF, 2011). Hägglund, Quennerstedt & Thelander (2013) 

beskriver att Konventionen om barnens rättigheter innehåller två huvudperspektiv där det ena 

är skydd och omsorg av barnet, och det andra perspektivet handlar om barnets självständighet.  

 

Sammanfattningsvis  
Sammanfattningsvis vill jag efter den här forsknings- och litteraturgenomgången påstå att 

mycket av den forskning som har gjorts om barns rätt till inflytande, ofta utgår ifrån begreppen 

delaktighet och inflytande där demokrati framhålls vara en grund. Begreppen delaktighet och 

inflytande verkar enligt tidigare forskning vara svåra att skilja på, och de nämns också ofta 

tillsammans. Forskningsgenomgången visar på att inflytande i förskolan är mer än bara att få 

frukt eller dryck till måltiden, det handlar om barnets rätt att bli hörd och lyssnad på. Här spelar 

lärarens förhållningssätt en stor viktig roll i hur och om barnen ges inflytande. Det formella 

ansvaret läggs härmed på de vuxna, där vuxna beskrivs vara i en maktposition till barnen.  

Skolverket (2010b) poängterar att barns möjlighet till inflytande har ökat på många områden 

men att det här handlar om att ge barn rätt till att uttrycka sina åsikter, men att åsikterna barnet 

gett inte nödvändigtvis tas i bruk den som lyssnar. Vidare har denna genomgång visat att det 

perspektiv förskolläraren tar på barnen (barnperspektiv eller barns perspektiv) är komplicerat 

och att innebörden av begreppen inte alltid är klara. Barnperspektiv beskrivs vara något som 

skapas av vuxna, som medvetet och realistiskt strävar efter att förstå världen utifrån barnens 

synvinkel. Barns perspektiv utgår ifrån ett fokus på barnen som subjekt med utgång ifrån bar-

nens uppfattningar och förståelse av sin egen livsvärld. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010a) fastställer att förskolläraren har ett uppdrag som handlar om att ge barn reellt inflytande 

på både arbetssätt och verksamhetens innehåll, med tillhörande problematik att läroplanen inte 

innehåller några färdiga lösningar, utan där tolkningen är upp till förskolläraren. Jag anser att 

denna studie har hög relevans, då jag inte hittad någon specifik forskning utifrån barns infly-

tande i rutinsituationer. Forskning jag tagit upp i denna genomgång upplevs av mig vara mer av 

generell karaktär, med fokus på barns inflytande i förskolan eller skolan som helhet.   
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Teoretiska utgångspunkter  
För att uppnå syftet med denna studie, att undersöka förskollärares uppfattningar om barns in-

flytande i förskolans rutinsituationer, behöver jag använda mig av något eller några teoretiska 

verktyg. Dessa verktyg använder jag med syftet att skapa en djupare förståelse för förskol-  

lärarnas tankar om hur barns inflytande ser ut, och vad som i sin tur påverkar varandet av in-

flytande eller inte, utifrån uppbyggda rutinsituationer i förskolan. Jag har därför i detta arbete 

valt att använda mig av Lev Semenovich Vygotskijs sociokulturella teori, men också av Georg 

Herbert Meads teori om intersubjektivitet.  

 

I den här delen kommer jag först att beskriva det sociokulturella perspektivet, där man ser på 

barn i ett kulturellt sammanhang. Jag går vidare in på begreppen den närmaste (proximala) 

utvecklingszonen, mediering och scaffolding. Med hjälp av detta tagna perspektiv har jag en 

strävan om att tydliggöra barns och vuxnas handlingar utifrån inflytande aspekten i förskolan.  

 

Utifrån G. H Meads teori kommer jag att belysa teorin om intersubjektivitet. Denna teori 

handlar om att ta olika perspektiv, där självet skapas i mötet med andra (Askland & Sataøen, 

2003). Med hjälp av denna teori kommer jag att titta närmare på vad det är som påverkar mö-

tet förskollärare och barn emellan. Denna del vill jag också knyta an till min tidigare forsk-

ningsgenomgång där jag beskriver att perspektivtagande påverkar mötet med andra, där per-

spektivet man tar både som barn och vuxen påverkar det som sker i förskolan. Jag kommer att 

avsluta denna del med sammanfattande kommenterar.  

 

Sociokulturella teorin  
Vygotskij gjorde under sin levnad genomgripande studier av barns utveckling där han utfor-

made olika begrepp (Askland, m.fl. 2003). Det sociokulturella perspektivet innehåller tankar 

om hur människor utvecklar olika kulturella förmågor som bland annat att läsa, räkna, skriva, 

resonera abstrakt och så vidare (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).  

 

Vi kan se den närmaste (proximala) utvecklingszonen som ett centralt begrepp i Vygotskijs te-

ori. Här anses den vuxna vara den som leder utvecklingen hos barnet framåt, där den vuxna 

har en central del i att se barnets potential i utveckling och lärande. Det finns ett avstånd till 

den nivå barnet befinner sig i, och till den nivå av vad barnet kan klara om det får stöttning 

och vägledning från den vuxna, eller annan kompetent jämnårig i barnets omgivning. Här po-

ängterar han starkt att barn har en stor potential till att lära och utveckla nya färdigheter, bara 

barnet får stöd. Vygotskij menar att det barnet kan göra i samarbete idag, kan det klara på 

egen hand imorgon (Askland m.fl. 2003). Vygotskij betonar samtidigt starkt att barnet har be-

hov av hjälp och stöd av någon kompetent kamrat för att begreppsliggöra världen. Utveckl-

ingszonen beskrivs av Vygotskij att vara den zon där människor är känsliga för instruktion, 

där läraren eller den kompetenta kamraten vägleder (Lundgren m.fl. 2012). En av utgångs-

punkterna för det sociokulturella perspektivet är också intresset för hur individer, både enskilt 

och i grupp tar till sig och utnyttjar kognitiva och fysiska resurser, där individen alltid är i fo-

kus.  

 
En ytterligare utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet är en beskrivning av att män-

niskan är en biologisk varelse som har fysiska och mentala resurser som är förbestämda uti-

från arten vi tillhör, men som samtidigt också är given av naturen. Enligt Vygotskij föds män-

niskor in och utvecklas inom ramen för samspel ihop med andra människor, där vi ifrån första 
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stund formar erfarenheter tillsammans med dessa andra människor. Det här sker hela tiden i 

omgivningen runt omkring oss. Under livets gång möter vi människor i olika situationer som 

på olika sätt berikar oss, där utbytet av varandra ofta sker förefallande omedvetet. Genom 

samspel med olika människor får vi hjälp av varandra när vi ska förstå och tolka hur världen 

fungerar Detta förklaras vid det grundbegrepp som denna teori utformat, det sker en så kallad 

mediering. Med hjälp av denna mediering lär människor sig att uppmärksamma, agera och be-

skriva verkligheten på det sätt omgivningen uppmuntrar oss till. Det finns olika sätt att medi-

era, som påverkar perspektivet man tar. Utveckling ses som en socialisation in i en värld där 

handlingar, mönster i samspel existerar i och igenom kommunikation, där man kan se en tyd-

lig skillnad beroende på vilken livsmiljö barnet befinner sig i. Människans förmåga att ut-

vecklas och lära har ingen gräns, utan människan skapar efter hand hela tiden redskap för att 

hantera olika situationer. Enligt Vygotskij är språket en länk mellan det inre (tänkandet) och 

det yttre (kommunikationen). Språket är en interaktiv, kollektiv och inte minst individuell 

länk till allt samspel, där han poängterar att man som människa kan berätta om erfarenheter 

man har, men man kan aldrig dela denna upplevelse med någon annan i full bemärkelse 

(Säljö, 2014). Individens tänkande och yttre beteende kontrolleras av språket (Askland, m.fl. 

2003).  

 

Jag nämnde tidigare att Vygotskij sade att (det barnet kan göra i samarbete idag, kan det 

klara på egen hand imorgon). Jag vill utveckla dessa rader genom att presentera ytterligare ett 

begrepp; Scaffolding utifrån utvecklingszonen Vygotskij beskriver. Scaffolding uppstår när 

den lärande är i behov av stöd från någon som är mer kunnig, och får under lärandets gång 

handledning av läraren som har till uppgift att guida och leda lärandet vidare. Detta sker till 

exempel genom att läraren ställer frågor som hjälper till att hålla uppmärksamheten på det 

som är viktigt just då. Till en början ger läraren mycket stöd, för att efterhand minska på stö-

det, till att avslutningsvis upphöra med att ge stöd, då den lärande upplevs ha lärt sig det som 

skulle läras. Här måste den professionella pedagogen vara känslig när det gäller att se på hur 

barnets utvecklingszon ser ut i relation till färdigheten. Pedagogen måste leda processen vi-

dare, så att den lärande succesivt får mer ansvar allteftersom aktiviteten utvecklas (Lundgren, 

m.fl., 2012).  

 

Intersubjektivitets teori 
Mead har inom teori inriktningen symbolisk interaktionism utvecklat idén om att ta perspektiv. 

Att ta perspektiv är enligt Mead att ha en förmåga att placera sig in i någon annans position, 

där man samtidigt betraktar sig själv utifrån denna tagna position. Här skapas självet i mötet 

med den andra, där självet strävar emot att förstå sina egna handlingar genom att ta den andres 

perspektiv. Det beskrivs vidare i den symboliska interaktionismen att barn i samverkan med 

andra upptäcker att de blir värderade och sedda, där de samtidigt i samverkan med andra 

också skapar sig erfarenheter, av vad de andra förväntar sig av dem. De andra blir viktiga i 

barnets perspektiv, och kallas för signifikanta andra. Dessa signifikanta andra kan vara vård-

nadshavare och nära familj till en början, för att sedan utvecklas i takt med att barnet sociala 

rum blir rikligare, till kompisar, pedagoger, lärare med mera. Här utformar barnet en självupp-

fattning utifrån andras reaktioner på barnets beteende. De yngsta barnen speglar reaktioner 

från andra mest i konkreta situationer. Dessa erfarenheter kan liknas vid speglingar som ut-

vecklas till förväntningar. Förväntningarna på barnet leder att barnet skapar sig en förutsä-

gelse till vad de signifikanta andra kommer att tycka om det barnet gör, utan andras konkreta 

reaktioner. Mead menar här att då barnet tar på sig en roll, så är det en rolltagning som sker. 
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Enligt Mead betyder rolltagning att barnet tar andras värderingar och normer som underlag i 

en självvärdering (Askland, m.fl. 2003).  

 

Kommentar 
Jag anser att denna teorigenomgång ger mig verktyg att ge ord på, och beskriva förskollärar-

nas uppfattningar på barns inflytande i förskolans rutinsituationer, utifrån olika beskrivna ter-

mer. De valda teorierna belyser olika aspekter, där Vygotskij beskriver att människor föds in, 

och utvecklas inom ramen för samspel ihop med andra människor. Meads teori bygger på det 

grundläggande antagandet att alla människor tar olika perspektiv, och att dessa perspektiv i 

sin tur påverkar alla möten som sker dagligen genom hela livet. Jag anser att de valda teore-

tiska perspektiven har hjälp mig när jag har analyserat och reflekterat över den data intervju-

erna med förskollärarna inbringat, då jag kan tycka mig se mönster i det förskollärarna berät-

tar angående deras uppfattningar gällande barns inflytande. Jag kan i min analys och reflekt-

ion se att förskollärarna nämner begrepp som ingår i den närmaste proximala utvecklingszo-

nen som också Vygotskij tar upp, där den vuxne är viktig för barnets utveckling och har en 

central del i att stötta barnet. Jag anser också att förskollärarna berättar om de upplever att 

perspektivtagandet också kan påverka barnens inflytande i enlighet med Mead.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
Jag kommer nedan att presentera den undersökningsmetod jag valt, urval, deltagargrupp, ge-

nomförande, tillförlitlighet, bearbetning och analys samt de etiska ställningstaganden jag gjort 

under arbetets gång.  

 

Metod 
För att kunna besvara undersökningens syfte på bästa möjliga sätt har jag i detta arbete valt att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer som metod. Jag anpassade metodvalet utifrån 

mitt syfte samt de frågeställningar detta arbete sökte svar på. Jag har utfört halvstrukturerade 

metoder med målgrupp förskollärare. Jag valde halvstrukturerade intervjuer som angreppssätt 

då denna metod är till stor hjälp då det handlar om att försöka förstå och beskriva förskollära-

res uppfattningar om barns inflytande i förskolans rutinsituationer. Kunskapen man får genom 

att utföra intervjuer anser jag är stor, då man som intervjuare delges information som sträcker 

sig över en lång tidsram. Om man använder sig av strukturerade intervjuer som metod, kan 

man utforma en intervju utifrån öppna eller slutna frågor. Vid öppna frågor får respondenten 

mer utrymme till att uttrycka sina svar mer utförligt (Bryman, 2011). Att använda sig av inter-

vju som metod ger ofta upphov till svar om värderingar och intresse samt lärarens syn och 

förhållningssätt mot elever (Johansson & Svedner, 2010). I intervjuerna med förskollärarna 

använde jag mig av min intervjuguide (se bilaga 1:3) men bad samtidigt förskollärarna att ut-

veckla sina svar då jag ansåg att de med hjälp av mina uppkomna följdfrågor i stunden, kunde 

precisera deras egna erfarenheter mer uttömmande och tydligt.  

  

Urval  
I början av detta arbete gick jag ut med förfrågningar till tre förskolechefer angående tillåtelse 

till att utföra intervjuer med förskollärare. Jag utförde förfrågningarna genom att skicka mail 

(se bilaga 1:1) där jag kort förklarade mitt syfte, hur jag tänkt att genomföra undersökning-

arna, vilka etiska ställningstaganden jag använder mig av utifrån Vetenskapsrådet (Veten-

skapsrådet, 2011) samt hur många förskollärare jag skulle vilja intervjua. Jag fick tyvärr bara 

svar av en förskolechef, och bekräftade detta mail genom att tacka för kommande medverkan, 

där jag även lämnade alla mina kontaktuppgifter om det skulle tillkomma några frågor, funde-

ringar eller ändring av tidigare samtycke. Efter godkännande av förskolechef gick jag vidare 

till kommunens hemsida där jag kunde få information om hur många förskollärare det arbe-

tade på den valda förskolan. Jag beslöt mig här för att intervjua fem stycken förskollärare ba-

serat på att jag ville göra en hållbar studie. Den första kontakten med förskollärarna togs ge-

nom telefon, där jag fick deras muntliga samtycke och där vi bestämde tid och plats för inter-

vjun. För att delge dem i processen skickade jag även ut ett mail där jag bifogade ett informat-

ionsbrev (se bilaga 1:2), där jag kort berörde syftet, samt hur intervjun skulle utföras samt 

vilka etiska aspekter jag tog hänsyn till. 

 

Deltagargrupp 
Förskollärarna kommer i denna studie att benämnas vid fingerade namn: Mia, Petra, Sara, 

Maria och Pernilla. Jag kommer inte att göra en någon presentation av deltagarna i studien, 

utan jag nämner bara deras ålder samt yrke. Deltagarna i studien är Mia 35 år, Petra 49 år, 

Sara 50 år, Maria 64 år och Pernilla 34 år. Alla är utbildade förskollärare. Jag har medvetet 

valt att utelämna annan information eftersom jag vill säkerställa deras anonymitet, baserat på 
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att denna studie utgår ifrån endast en förskola, i en stad i mellan Sverige där jag anser att spår-

barheten är ganska hög.  

 

Genomförande  
Jag har utfört halvstrukturerade intervjuer med 5 stycken förskollärare, som arbetar på 3 olika 

avdelningar på samma förskola, i en mellanstor kommun i Värmland. Jag har gjort ett med-

vetet val i att intervjua förskollärare från samma förskola dels på grund av att jag efter förfrå-

gan endast fått tillgång till en förskola, men också för att jag finner det intressant att utföra en 

studie i en enda förskola. Jag har intervjuat förskollärna en och en, där varje intervju har tagit 

ca 20 min i anspråk av tid. Intervjuerna har utförts vid 2 tillfällen, under april månad 2014. 

Jag valde att utföra intervjuerna med förskollärarna en och en, på grund av att jag ville ha för-

skollärarens individuella svar, oberoende av påverkan från någon annan förskollärare. Jag 

gjorde ett aktivt val när jag beslutade mig för att intervjua utbildade förskollärare mycket på 

grund av att det var deras erfarenheter, kunskap och syn på barns inflytande jag ville ta del av. 

Valet av intervjupersoner föll naturligt för mig på förskollärarna, eftersom de har träffat bar-

nen ofta och på så sätt kunnat bilda egna uppfattningar om barnens inflytande. Som intervju-

are har jag använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1:3), som jag under hela intervjun hållit 

mig till. Denna intervjuguide har varit ett stöd för mig i arbetet men den har också varit till 

stöd för respondenterna då de vetat vad som förväntats av dem under intervjutillfället. Inter-

vjuerna med förskollärarna genomfördes dagtid, under 2 olika förmiddagar, där jag avsatte 30 

minuter för varje respondent. Intervjun tog plats i ett avskilt rum på den gällande förskolan. 

Jag lät respondenten placera sig i rummet själv då jag har erfarenhet av att detta kan ge en 

trygghet till intervjupersonen. Jag satte upp en skylt på dörren som visade att rummet var upp-

taget, för att säkerställa att vi under intervjun inte skulle bli avbrutna på något sätt. Innan in-

tervjun fick förskolläraren skriva under informationsbrevet där intervjun godkänns. Jag infor-

merade en gång till att intervjun skulle spelas in. Intervjun spelades in, men jag antecknade 

också en del stödord. Jag valde att spela in intervjun då jag ville anta rollen som aktiv lyss-

nare. Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer mycket på grund av att jag 

kände att mina frågor kunde behöva att utvecklas i takt med att samtalet pågick. Responden-

terna fick utrymme att utveckla sina svar då jag som intervjuare gav vissa följdfrågor när jag 

sökte mer utvecklat svar. Min roll som intervjuare var att jag ställde frågor och lyssnade ak-

tivt, men även gav korta följdfrågor med önskan om att utveckla respondenternas svar. Genom 

att använda sig av detta arbetssätt anser jag att man som intervjuare sedan får mer inblick, mer 

material att tolka samt att analysera. Jag anser att noggrannheten i detta genomförande har va-

rit hög, då jag genomgående har samlat in allt material på samma sätt, genom att intervjua för-

skollärarna en och en, i samma rum, där jag har varit konsekvent i mitt handlande, där jag har 

upprepat mig om några frågor har uppfattats otydligt av någon förskollärare.  

 

Tillförlitlighet 
För att öka undersökningens tillförlitlighet så har jag tagit del av tidigare forskning om barns 

inflytande i förskolan. Detta har hjälpt mig i konstruerandet av intervjuguiden och min möj-

lighet till att ställa relevanta följdfrågor. Datainsamlingen har också hjälp mig att hålla mig 

konsekvent till mitt syfte. Genom att redogöra för studiens tillvägagångssätt och de etiska 

överväganden som varit aktuella i olika faser av processen, ges läsaren möjlighet att själv 

bilda sig en uppfattning om studiens tillförlitlighet.  
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Bearbetning och analys 
I efterarbetet med att hantera all data som intervjuerna har skapat, har jag transkriberat alla in-

tervjuerna var för sig, och skrivit in all information i datorn, samma dag som jag utfört inter-

vjuerna. Jag har transkriberat vad förskollärarna har sagt ordagrant, men utelämnat ljud som 

skratt eller förändringar i röst och kroppsspråk. Jag har sedan gått vidare till att analysera re-

sultaten. Denna process har skett stegvis, där jag gång på gång läst igenom, och strukit under 

återkommande berättande uppfattningar så som jag tolkar det som förskollärarna har gett ut-

tryck för. Denna process har varit tidskrävande, men också givande då jag anser att jag sett re-

levanta återkommande mönster som hjälpt mig att sammanfatta denna studie. Genom ana-

lysen anser jag att jag sett mönster i förskollärarnas uppfattningar både i hur de arbetar prak-

tiskt, men också i hur de stöttar barn i deras inflytande.   

 

Etiska ställningstaganden  
Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer som metod. För att kunna genom-

föra en studie som den här, måste man enligt Vetenskapsrådet för god forskningssed (Veten-

skapsrådet, 2011) ta hänsyn till vissa etiska ställningstaganden. Förskollärarna jag i denna stu-

die intervjuat har visat sitt godkännande genom att skriva under informationsbrevet jag tidi-

gare skickat ut, med tillhörande rader för samtycke (bilaga 1:2). Jag kommer nedan att kort 

beröra de forskningsetiska aspekter denna studie har utgått ifrån, genom att dela in dem i fyra 

forskningsetiska kategorier som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

kravet och nyttjandekravet.  Detta är ett så kallat individskyddskrav och formuleras enligt föl-

jande: 

 
Informationskravet  

Som forskare skall man informera uppgiftslämnarna om deras deltagande i undersökningen, 

samt de villkor som rör deltagandet. Här beskrivs bland annat syftet med studien. Här ska de 

deltagande även få information om att medverkan är frivillig och att deltagandet kan upphöra 

före, under, eller efter undersökningen är gjord (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har av 

mig uppfyllts genom mailkontakt med förskolechef (se bilaga 1:1), telefonkontakt med be-

rörda förskollärare och slutligen genom ett informationsbrev till förskollärarna där deltagan-

det godkänts (se bilaga 1:2). 

 
Samtyckeskravet 

Forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke. Deltagarna ska innan studien ha blivit informe-

rad om att de kan när som helst kan avbryta sin medverkan både före, under och efter under-

sökningen är gjord. De ska kunna avbryta sin medverkan utan några som helst negativa på-

följder. Deltagarens beslut att medverka eller inte medverka ska inte påverkas av forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har av mig uppfyllt genom att deltagarna i min studie re-

dan innan intervjun startade fick skriva under informationsbrevet med sin egen namnteckning 

och datum. 
 

Konfidentialitetskravet  
Uppgifter som inhämtas under undersökningen skall hanteras enligt gällande regler, det vill 

säga att inhämtade uppgifter skall antecknas, lagras och avrapporteras så att deltagare i under-

sökningen inte kan identifieras. Det ska vara omöjligt att identifiera deltagande personer (Ve-

tenskapsrådet, 2011). Detta krav har av mig uppfyllts genom att jag under hela undersök-

ningen har förvarat insamlad data oåtkomligt för andra personer än mig, inlåst med enbart min 
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åtkomst. I kommande resultat och analys del kommer jag att genomgående använda mig av 

fingerande namn, för att inte röja någon av deltagarnas identitet.  

 
Nyttjandekravet 

All insamlad data får endast användas till forskningsändamål. De uppgifter som samlas in om 

enskilda deltagare får inte användas för icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta krav har enligt mig uppfyllts genom att jag i informationsbrevet informerat deltagarna 

om att all information jag samlat in under intervjuerna enbart kommer att användas i denna 

studie, samt att all insamlad information kommer att förstöras då detta examensarbete är god-

känt och inrapporterat vid Karlstads Universitet.  

  

Resultat 

I den här delen kommer jag att redogöra för studiens resultat. Jag har delat in denna del i tre 

teman, vid namn: förskollärarnas förståelse av att arbeta med barns inflytande, främjandet av 

barns inflytande i rutinsituationer och förskollärarnas utmaningar i arbetet med att främja 

barns inflytande i rutinsituationer. De här tre delarna har sin utgångspunkt i studiens tre fråge-

ställningar, där de kommer i samma ordning (se sidan två i arbetet). Jag redovisar resultaten i 

form av en gemensam text, utifrån förskollärarnas berättande. Jag kommer att ge några citat 

från intervjuerna och dessa presenteras med kursiv stil. Jag kommer att avsluta denna del med 

en sammanfattande analys där jag går vidare in på resultat med utgång ifrån studiens fråge-

ställningar. 

 

Förskollärarnas förståelse av att arbeta med barns inflytande 
Mia beskriver att barns inflytande är med hela tiden, under hela dagarna på olika sätt, där 

det till exempel kan handla om att barnen får välja vad de vill ha på sig. Hon berättar vidare 

att hon som förskollärare får vara med och styra lite, men att barnen också får ta sin egen mat, 

ta sig vad de vill ha och välja vad de vill leka med. Svårigheten i rollen att hantera detta upp-

drag är att hon upplever sig själv vara för snabb ibland, där hon går in för fort och redan har 

en åsikt, men hon berättar också om upplevelsen hon har om vikten av att bara backa och 

iaktta barnen för att se vad det är som sker. Mia tycker att det är lättare att ge barn inflytande i 

den fria leken och vid matsituationen då barnen får välja vad de vill äta av det som erbjuds, 

men tycker att det är svårare att ge barn inflytande i en planerad pedagogisk aktivitet som 

samlingen där barnen förväntas göra något. Mia beskriver att man ofta styr barnen mer i sam-

lingen, beroende på aktiviteten, men att det kan vara lite svårare att ge barnen inflytande här.  

 

Petra berättar om att: de i arbetslaget ger barnen lov att önska, där barnen får möjlighet till 

att välja. Ibland kan det vara lite styrt, men de frågar alltid barnen. Barnen får välja vad de 

vill ha, och att de till exempel aldrig öser upp maten. Vi försöker så gott vi kan tillgodogöra 

dem bland annat genom att de får välja. Förra året hade vi en grupp – ett så kallat barnråd 

en gång per vecka, då barnen fick välja vad de ville göra under en tid och där barnen till ex-

empel bestämde vart vi skulle göra utflykt. När de använde sig av det så kallade barnrådet 

hade de alltid barnens inflytande som en viktig punkt, där hon fortsättningsvis säger att hon 

tycker att det är viktigt att lyssna på barnen. Det kan vara både svårt och lätt att hantera detta 

uppdrag, där svårigheten ligger i att barnen egentligen vill mera än vad de egentligen kan på 

förskolan. Man har inte möjlighet att göra allt som barnen vill, utan man får plocka en liten 
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bit av det, så att de känner att de har fått det som de önskat. Avslutningsvis säger hon att de 

på avdelningen försöker att utföra barnens önskningar så gott de kan.   

 

Sara pratar om uppdraget med att främja barnens inflytande i förskolan genom att säga att: 

uppdraget handlar om att uppmuntra barn till att bli viljestarka barn, där de kan visa vad de 

har för önskningar och vilja, hur de tänker och hur de vill ha sin vardag. Genom uppdraget 

ska barnen få veta vad de vill och vad de vill göra i framtiden. Uppdraget handlar om att ut-

veckla deras egenskaper och göra dem medvetna om att de har ett val. Hon ser på sin roll i att 

hantera detta uppdrag genom att hon försöker att göra det bästa hon kan, där hon poängterar 

att barnen vet att de har ett val i sin vardag, och där hon med enkla medel visar för barnen hur 

de kan göra för att vara med och bestämma på ett enkelt sätt.  

Maria säger att: uppdraget med att främja barns inflytande i förskolans verksamhet dels hand-

lar om att få barnen medvetna om att de kan vara med och påverka, och att man kan göra 

detta på olika sätt, där man får vara väldigt konkret. Hon ger exempel på att de har utfört bar-

nintervjuer för att tillfråga barnen om hur de skulle vilja att dagen på förskolan ska se ut, men 

också att barnen har fått vara delaktiga i olika inköp till förskolan, då hon bland annat nämner 

inköp av leksaker. Barnen har också varit delaktiga i utformning av rummen på förskolan, 

och de har fått styra vart de vill ha sin lekhörna i samråd med oss. Hon beskriver vidare att de 

har tagit så mycket hänsyn som möjligt till barnen, där barnen ofta uppvisar olika viljor som 

man får föra samman. Barnens önskningar tas på allvar, även om man inte kan genomföra de-

ras önskningar. Maria anser att rollen i att hantera uppdraget med barns inflytande är jättevik-

tig, där hon tar upp att det också är hennes skyldighet som förskollärare, samt att det är ett Lä-

roplansmål utifrån Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a). Allt detta med inflytande in-

går i självkänslan, i självförtroendet, där barnen växer. Maria förklarar att det är viktigt att 

man hela tiden puffar barnen framåt, samt att man förklarar för barnen att de inte kan få allt de 

önskar, och att detta också är en del i det hela. Hon säger att med facit i hand så har barnen 

förstått detta, där hon avslutningsvis tar upp att hon även involverar vårdnadshavare i detta ar-

bete genom utvecklingssamtal.  

Pernilla poängterar att uppdraget gällande barns inflytande handlar om att barnen ska få möj-

lighet till att påverka sin vardag, för att i framtiden kunna bli tryggare i sig själv och bli mött 

med sina önskemål. Uppdraget i förskolan är baserat på att försöka att lägga tillrätta för detta i 

så stor utsträckning som det bara går. Hon beskriver att: hon har en stor roll i att hantera 

detta uppdrag, eftersom vuxna har makten i förhållande till barns medverkan och det är vi 

som vuxna som har det sista ordet. Pernilla anser att hon har mycket att säga till om, i förhål-

lande till barns medverkan.  

 

Främjandet av barns inflytande i rutinsituationer  
Fyra av fem förskollärare säger att barnen inte kan påverka tiden för lunchen, där en förskol-

lärare säger att tiden för lunch är svår att påverka. Mia beskriver att lunchen kommer till för-

skolan vid en bestämd tid av taxi och måste serveras vid samma tidpunkt varje dag. Pernilla 

berättar också om att det inte går att flytta på frukosten eller lunchen om barnen leker en rolig 

lek, men att det går att skjuta fram mellanmålet på eftermiddagen. Maria tar upp att det är 

svårt att tillgodose barnen att välja mat, men att de kan välja hur mycket mat de vill ha. Maria 

säger också att barnen inte kan påverka placeringen vid matsituationer på grund av att det 

finns barn i behov av särskilt stöd i barngruppen, där alltid någon förskollärare behöver att 
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vara närvarande. För att främja barnens inflytande fortsätter Maria beskriva att barnen får 

önska vad de vill till mellanmål, till exempel fruktsallad. Hon berättar här att fredagarna på 

avdelningen brukar vara lite friare, och att barnen får vara med och bestämma hur de vill att 

den dagen ska vara. Det är lättare att ge barnen inflytande när all personal är på plats, och 

att det är väldigt kännbart i verksamheten när någon är sjuk, eller när det kommer en ny vika-

rie. Barn vill ofta göra allt här och nu, och hon tycker att det är viktigt att fundera en extra 

gång innan hon säger nej. Om det barnet vill göra inte är möjligt, så poängterar hon att det är 

viktigt att berätta för barnet varför det blir ett nej, att man har en förklaring och kan diskutera 

detta med barnen. En del barn bara stänger av när jag försöker förklara för dem, men jag an-

ser att barnet hela tiden hör och det är viktigt att barnen erbjuds en förklaring. Ibland kan det 

vara så att barnets förfrågan kanske går att lösa ändå, det kanske går att föra över önsk-

ningen och den göra ute. Det som är viktigast för Maria här är att försöka att se om barnets 

önskningar går att genomföra senare. Hon ger exempel på om barnet dagen innan haft önsk-

ning om att gå till skogen, och man gör det nästföljande dag så är det viktigt att ge barnet re-

spons och bekräfta barnet genom att säga: du hade önskan om att gå till skogen, nu är vi här.   

 

Sara berättar om att förskolans verksamhet är uppbyggd på det sättet att barnen ges alternativ 

till olika aktiviteter som till exempel spel, pussel och målning. Sara tycker att det är viktigt att 

se på vad barnen är intresserade av, och vad förskollärarna behöver att jobba mer på utifrån 

barnens intressen. I likhet med Maria beskriver även Sara att fredagarna ser annorlunda ut där 

barnen får fler alternativ till aktiviteter som att se på film, gå till lekparken med mera. Här ger 

Mia också exempel på att det kan vara lättare sommartid att lyssna på barnens idéer och ta 

fram en pool om barnen vill. Barnen har en massa idéer om vad de tycker är roligt att göra.   

 

Petra anser att samlingen är den plats som barnen har mest reellt inflytande, då de kan önska 

en saga eller en dramatisering av något slag. Enligt Petra så har barnen också inflytande i vi-

lan, där de inte har krav på att barnet ska sova, utan att hon ofta kompromissar med barnet så 

att det vilar i alla fall. Sara anser att barnen får möjlighet till att välja på fruktstunden, då bar-

nen får säga om de vill ha hel, halv, eller klyfta av sin frukt. Pernilla ger här exempel på att 

barnen får påverka en hel del vid påklädning, då hon brukar uppmuntra barnen till att välja 

vad de ska ha på sig. Om barnen vill gå ut i gummistövlar när det är sol och varmt så får de 

göra det, för att få känna på hur det kan kännas.  

 

Petra beskriver att: det är lättare att ge barnen inflytande när allt är i fas, när man känner att 

man har tiden. Man har stora ambitioner och man vill så mycket. Dagarna på förskolan är 

oerhört innehållsrika, där man hela tiden får improvisera i arbetet med barnen. Hon nämner 

att deras avdelning har planeringstid en gång var fjortonde dag, då arbetslaget diskuterar vad 

de jobbar med nu, och vad de ska få in fortsättningsvis. Mia berättar om att planeringstiden 

just nu är en bristvara och att det finns lite utrymme för pedagogiska diskussioner. Diskuss-

ioner sker ofta spontant i stunden när behov uppstår. Mia avslutar med att säga när man väl 

sätter sig och planerar så släcker man just nu mest eldar, vad som ska göras under veckan, 

och vad som måste fixas. Maria skulle gärna vilja planera mera tillsammans med barnen, då 

idag barnen till mesta del är involverade i inköp där de får önska leksaker.  

 

Pernilla menar att förskolan hon arbetar på har väldigt ordnade rutiner när det gäller påkläd-

ning, måltider och toalettbesök, där hon inte kan se att barn kan påverka särskilt mycket. Hon 

kan däremot se att barnen har stor möjlighet till att påverka i förhållande till vad de väljer att 
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leka med, hur länge de vill leka, vilka de vill leka med, vilka de inte vill leka med etcetera. 

Pernilla fortsätter med att beskriva att: de just nu gör om mycket på avdelningen där de försö-

ker att göra barnen delaktiga genom att fundera på vad barnen leker med, vad de är intresse-

rade av, där givet fokus är barnens lek. Det handlar om att få med barnen att vara delaktiga 

både i beslut och rutiner som rör avdelningens verksamhet. Man måste försöka göra barnen 

delaktiga i det, vad vi ska jobba med, vilka teman vi ska ha, när samlingen ska ske, hur sam-

lingen ska se ut med mera. Ofta är det tyvärr tidsbrist som sätter käppar i hjulen för barnens 

delaktighet.  

 

Rutinsituationer i förskolan uppfattas lite olika av de tillfrågade förskollärarna. Mia beskriver 

att rutinsituationer för henne är frukost, handtvätt, frukt och samling, utevistelse, lunch, vila 

där hon även benämner fri lek som en rutinsituation. Petra säger att rutinsituationer på hennes 

avdelning utgörs av frukost, blöjbyten, tvätt, samling, pedagogisk verksamhet för några barn 

med särskilda behov, utevistelse, måltider, vila och lugn verksamhet och benämner leken som 

fristyrd lek. Sara fortsätter med liknande beskrivning där hon tar upp frukost, lunch och ute-

vistelse som rutinsituation där hon säger att de arbetar väldigt strukturerat just nu, eftersom de 

har barn som har behov av en strukturerad verksamhet. Rutinsituationer för Maria är att bar-

nen kommer in på morgonen, en efter en där hon försöker att tillgodose barnens önskningar 

till aktiviteter innan frukost. Efter frukost delas barnen in i olika grupper, återsamling efter 

gruppen och sedan utevistelse, lunch, vila, samt mellanmål och utevistelse en gång till.  Per-

nilla beskriver konkreta rutinsituationer såsom mat, vila, utevistelse där inte leken nämns alls. 

Ingen av de fem förskollärarna relaterar explicit till formuleringar i läroplanen gällande barns 

inflytande.  

 

Förskollärarnas utmaningar i arbetet med att främja barns infly-

tande i rutinsituationer   
Maria beskriver här att hon tycker att det är viktigt att inte tänka på att barnen är små, utan 

att man ska börja tidigt med att göra dem delaktiga. Hon säger också att hon har erfarenhet av 

att barn blir bemötta olika i hemmiljön och i miljön på förskolan. Många barn har enligt Maria 

svårt med att ta ett nej, på grund av att barnen har tidigare erfarenheter utifrån hemmet att ett 

nej inte alltid är ett nej, utan om man säger nej nog många gånger så blir det också ett ja till 

svar. Denna utmaning möter hon ofta i verksamheten, då hon kan se att många barn har svårt 

att ta ett nej. Hon vill lära barnen att om man på förskolan säger nej, då är det också ett nej. 

Hon poängterar samtidigt att det är viktigt att förklara för barnet varför det blev ett nej, för att 

på så sätt underlätta för en förståelse hos barnet. En utmaning som också finns med i arbetet 

med att främja barnens inflytande i rutinsituationer är stora barngrupper, där barn som behö-

ver ha mycket stöd hastigt kommer in och är ingår i den tidigare barngruppen. Avslutningsvis 

säger Maria att man kan alltid alltid alltid bli bättre på det här! 

 

Sara menar att det är svårt att ge barn inflytande då det handlar om problematiken när något 

barn inte vill gå ut. Det är svårt för en personal att vara inne med ett barn, då resten av barn-

gruppen är ute med den andra personalen. Sara beskriver att hon hanterar detta genom att 

vara förstående för barnets åsikt, men att hon samtidigt försöker att locka barnet med saker 

hon vet att barnet gillar. Ibland känner hon sig militärisk då hon säger till barnet att de ska gå 

ut, och att det inte finns några alternativ. Vi kan erbjuda barnet att stanna inne, om det finns 

resurser, inte annars. Sara anser att: barns inflytande i verksamheten är ett ganska nytt sätt att 

tänka som förskollärare, och att de i arbetslaget medvetet nu övar på detta. Sara känner sig 
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missnöjd med inflytande biten, men berättar samtidigt att hon upplever sig och sina arbets-

kamrater vara på god väg, då hela arbetslaget är medvetna om svårigheten med barns rätt till 

inflytande.  

 

Pernilla anser att ett dilemma i att främja barns inflytande i rutinsituationer ligger i den vux-

nes kapacitet till att hantera vardagen. Hon pratar här om att vuxna ofta vill ha kontroll över 

hur dagen ska se ut, där dagen är översiktlig. Hon säger också att både barn och vuxna trivs 

med rutiner, men att det inte alltid behöver att vara en motsättning. Hon upplever det som att 

vuxna ofta har en rädsla i att släppa kontrollen och ta in barnen i stora beslut, eftersom man 

inte vet vart det leder. Det skiljer sig även i hur mycket barn kan vara med och reellt be-

stämma då hon arbetar på en avdelning med barn i 1-5år. Enligt Pernilla så är barngruppen 

hon arbetar i just nu väldigt krävande, och detta gör att man i ännu större utsträckning söker 

någon form av ordning. Pernilla beskriver vidare att: om man som vuxne inte känner att man 

har tid och möjlighet, så har man makt att stänga barnens möjlighet till inflytande, som i sin 

tur leder till dilemmat att barn inte får möjlighet till att ta ansvar för sina egna handlingar. 

Läroplanen säger en sak och vi på förskolan gör ibland en annan. Pernilla berättar också om 

att hon förstår barnens känsla när hon stänger barnens möjligheter, då barnen ibland verkar ha 

svårt för att förstå att de vissa dagar kan, och vissa dagar inte får möjlighet till att vara med 

och bestämma. Mia berättar att det är väldigt lätt att bara gå in och styra något hos barnet eller 

barngruppen, men att hon samtidigt ofta försöker att backa och iaktta, för att få en annan syn 

på vad barnet ger uttryck för. Mia anser samtidigt att barnen är med och styr det mesta, där de 

har mycket inflytande över sin vardag. Alla fem förskollärare beskriver att brist på tid hela ti-

den påverkar barnens inflytande, men också oförutsedda händelser såsom konflikter hos bar-

nen, samt brist på resurser och planeringstid. 

 

Petra ger ett sista exempel där hon menar att: en utmaning till att främja barn inflytande i för-

skolan handlar om det oförutsedda, där det oförutsedda är en vardag på förskolan. Den ena 

dagen är aldrig den andra lik, och det är det som är tjusningen.  

 

Sammanfattande  
Här kommer jag att presentera sammanfattning av studiens resultat utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag kommer dela in även denna del i tre delar, där jag under varje del gör min 

analys utifrån tidigare presenterad text.  

Frågeställning 1 

 Hur förstår förskollärarna uppdraget att arbeta med barns inflytande i förskolans verk-

samhet?  

 

Jag anser att förskollärarna förstår uppdraget med att arbeta med barns inflytande utifrån Lä-

roplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) väldigt tydligt, men där förskollärarna har svårt att 

hänvisa explicit till läroplanens text. De visar sin förståelse av uppdraget istället genom att de 

berättar om hur de arbetar med inflytande, där de samtidigt beskriver situationer när barnen 

kan eller inte kan ges inflytande i förskolan. Det beskrivs att barns inflytande är med hela ti-

den i verksamheten under hela dagarna på varierande sätt där det bland berättas om att upp-

draget till barns inflytande handlar om att uppmuntra barnen till att viljestarka, där förskollä-

rarna hjälper till att utveckla deras kunskaper gällande inflytande. Detta sker bland annat ge-

nom att barnen blir bekräftade och lyssnade på, även om det inte alltid går att uppfylla deras 
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önskningar precis i den stunden. Det handlar också om att förskollärarna gör barnen medvetna 

om att de har ett val. 

 
Frågeställning 2 

 Hur säger sig förskollärarna att arbeta för att främja barns inflytande i  

rutinsituationer? 

 

Det beskrivs av alla tillfrågade förskollärare att barnen har mest inflytande vid matsituationen, 

då det handlar om att de får ta av maten som serveras själv, där barnen får bestämma hur 

mycket mat de vill äta. Barnen har inflytande vid påklädningssituationer där de får välja vilka 

kläder de vill ha på sig, i leken där de får välja leksaker och lekkamrat, men också i samlingen 

där barnen enligt en förskollärare får vara aktiva och välja innehåll. Av en förskollärare upp-

levs det svårt att ge barnen inflytande i en pedagogisk planerad aktivitet som samlingen, där 

det är lättare att ge barn inflytande i den fria leken som också benämns som fristyrd lek.  

Det berättas om en verksamhet som är styrd till viss del, men där barnen får lov att önska som 

i sin tur skapar valfrihet hos barnen. Svårigheter med att hantera uppdraget med barns infly-

tande utifrån Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) är att en förskollärare upplever sig 

vara för snabb, där det lätt blir en verksamhet styrd av henne som vuxen. En annan förskollä-

rare upplever en svårighet i att barnen ofta vill göra mycket saker som inte går att utföra på 

förskolan. Det beskrivs här av en förskollärare att det är viktigt att ha en grund i beslut som 

tas när det gäller barns inflytande, där man även har belägg för varför inflytande inte kan ges. 

Det beskrivs att barns inflytande främjas genom att verksamheten är uppbyggd så att barnen 

blir erbjudna flera alternativ till aktiviteter, där de har möjlighet till att välja. Barnen får infly-

tande vi matsituationer där de får välja vilken mat de vill äta, av den mat som erbjuds, där de 

också får servera sig själva, men att barnen inte reellt kan påverka tid för frukost och lunch 

men har liten påverkan i när mellanmålet serveras, om barnen just då är inne i en fri lek eller 

fristyrd lek. Det beskrivs vidare att barnen inte kan välja sina sittplatser runt matbordet, då det 

finns faktorer som styr detta, men att barnen gärna får inflytande till att välja då det är genom-

förbart. En förskollärare berättar om att det är viktigt att barnen får känna sig för, få ansvar till 

att ta beslut gällande påklädning, där barnen får testa och se hur det känns med gummistövlar 

en solig dag. Rutinsituationer benämns lite olika av de fem förskollärarna där termen fri lek 

används av en förskollärare och fristyrd lek av en annan. De vanligaste rutinsituationerna be-

nämns vara: måltider, toalettbesök, samling och utevistelse. 
 

Frågeställning 3 

 Vilka utmaningar ser förskollärarna i arbetet med att främja barns inflytande i rutinsi-

tuationer?  

 

En förskollärare ser barns olika liv som en utmaning, då barnen blir bemötta olika i hemmiljö 

och på förskolan. Hon beskriver att det kan vara svårt att ändra barnens erfarenheter då de har 

fått olika signaler om vad ett nej verkligen står för och innebär, där hon menar att det är vik-

tigt att både stå för ett nej, men också att förklara varför man säger nej till barnen. Ytterligare 

en utmaning är stora barngrupper som får fler barn med behov av särskilt stöd. Det beskrivs 

också att det är svårt att tillgodose ett barns behov av att vara inomhus, när resten av barn-

gruppen ska gå ut. Begreppet inflytande upplevs vara ganska nytt, men att man hela tiden ar-

betar med barns inflytande i verksamheten. Vuxna beskrivs här ha makt till att påverka om 

barnen ges rätt till inflytande eller inte, där en förskollärare beskriver att det är ganska vanligt 

att både vuxna och barn behöver rutiner för att få en viss kontroll över dagen, där utmaningen 
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ligger i avvägningen i huruvida barn ska ges inflytande, och vad detta inflytande i förläng-

ningen kan leda till. De sista utmaningarna som nämns i arbetet med att ge barn inflytande är 

att det kan skilja att ge ett yngre eller äldre barn inflytande då åldrarna på avdelningen skiljer 

sig, och där läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) nämner hur barn ska ges inflytande i 

motsättning till hur barnen i realiteten ges inflytande i förskolans verksamhet. Det beskrivs av 

alla fem förskollärare att brist på tid påverkar barnens inflytande, där allt fungerar bättre när 

alla är på plats, när allt är i fas. 

 

Diskussion  

I den här delen kommer jag att föra en kritisk diskussion av slutsatser i relation till tidigare 

forskning utifrån min tidigare forsknings- och litteraturgenomgång. Jag kommer att avsluta 

denna studie med en kort metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion  
Jag skulle vilja börja denna diskussion med tankar ifrån Johannesen och Sandvik (2010) där 

de beskriver att varje barn måste mötas som ett subjekt, en individ med en egen upplevelse att 

vara här och nu i stunden. Genom att jag har intervjuat förskollärare så har jag också fått en 

inblick i vilken syn förskollärarna har på barnen, och vad det är som påverkar mötet förskollä-

rare och barn emellan. För att tolka förskollärarnas upplevelser har jag använt mig av två teo-

retiska perspektiv, där jag på ett sätt har tagit på mig andra glasögon under tolkningsarbetet. 

Min tanke är att både det perspektiv och teori man tar i arbetet med barnen också påverkar det 

som sker, i en växelverkan med den kontext man befinner sig i. Jag har i denna studie valt att 

utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella teori och G. H Meads intersubjektivitets teori för att 

tolka uppkomna mönster i förskollärarnas uppfattningar gällande barns möjligheter till infly-

tande i förskolans rutinsituationer. Anledningen till att jag valde dessa teoretiska perspektiv 

beror mycket på att Vygotskij och Mead bland annat ser att barn utvecklas tillsammans med 

andra, där allt lärande som skapas i denna interaktion har sitt upphov i socialt mänskligt sam-

spel (Askland, m.fl. 2003).  

 

Jag anser att förskollärarna beskriver denna interaktion som sker mellan barn/barn och 

vuxna/barn på varierande sätt. Förskolläraren Maria berättar att det är viktigt att hela tiden 

puffa barnet framåt, där man samtidigt berättar för barnet när någonting inte är genomförbart, 

för att sedan jobba vidare med detta. Här ger hon exempel på att hon involverar barnets vård-

nadshavare i detta arbete genom utvecklingssamtal. Här kan jag se att ett tydligt samspel sker 

mellan förskollärare och barn, i likhet med Vygotskijs tankar. Jag anser att detta samspel även 

sträcker sig utanför förskolans gränser, där även vårdnadshavare i samhället runtomkring för-

skolan involveras i större utsträckning. Förskolläraren Pernilla poängterar att det är viktigt att 

se vad barnen är intresserade av och vad förskollärarna i sin tur behöver jobba mer på, utifrån 

det intresset som barnet visar. Vygotskij tar upp detta i den närmaste (proximala) utvecklings-

zonen där den vuxne (min tolkning förskolläraren), har en central del i att se barnets potential 

till utveckling och lärande. Jag anser att förskollärna i den här studien är medvetna om deras 

nyckelroll i barnens möjlighet till inflytande. Maria säger här att uppdraget med att främja 

barns inflytande i förskolans verksamhet handlar om att få barnen medvetna om att de kan 

vara med och påverka, och att man kan göra detta på olika sätt, där man får vara väldigt 
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konkret. Min tolkning är att Maria samtidigt med barnen visar en medvetenhet i att det är indi-

viden som ska vara i fokus, liknande de tankar Vygotskij exemplifierat i den närmaste (proxi-

mala) utvecklingszonen.  

 

Lundgren, m.fl. (2012) beskriver att det krävs en känslig pedagog, som leder barnens proces-

ser vidare. Denna beskrivning vill jag också koppla till förskolläraren Maria när hon säger att 

hon anser att det är viktigt att berätta för barnet varför barnet ibland får ett nej till svar vid en 

förfrågan. Maria fortsätter med att förklara att om man kan ge barnet en förklaring så kan man 

också skapa en förståelse hos barnet till varför ett nej blev sagt. Hon delger även upplevelsen 

hon har om att en del barn inte vill höra någon förklaring, men att hon i alla fall erbjuder dem 

en respons i form av någon sorts förklaring. Jag ser en problematik i detta, där förskolläraren 

enligt mig snabbt måste avgöra vilket stöd barnet behöver i denna situation då det handlar om 

att som förskollärare säga nej till ett barn. Jag vill likna detta vid en balansgång, där förskollä-

raren snabbt behöver ha en kunskap som handlar om hur mycket stöttning barnet behöver i 

detta skede. En balansgång som enligt mig ligger i att ha insikt i hur mycket man ska disku-

tera med barnet, så att säga man inte stjälper när man hjälper något barn. Jag anser att 

Vygotskijs tankar gällande att det barnet kan göra i samarbete idag, kan det klara på egen 

hand imorgon (Askland m.fl. 2003) passar bra i det här sammanhanget. Min tanke är att om 

barnet erbjuds en förklaring av hur förskolläraren tänker angående att svara ja eller nej på en 

förfrågan barnet har, så kan denna insikt även hjälpa barnet på sikt, då många liknande situat-

ioner kommer att uppstå i barnets liv framöver, för att i sin tur stärka barnet i olika former av 

inflytande. 

 

G. H Mead teori gällande intersubjektivitet belyser aspekten med att alla andra människor är 

viktiga för all slags utveckling, då andra människor i barnets ögon betraktas som signifikanta 

andra (Askland, m.fl. 2003). Mead menar att det medvetna jaget skapas genom en social pro-

cess, där det lilla barnet upptäcker sig själv och ser sig själv som en varelse med egna åsikter 

och initiativ, genom andra människor i omgivningen runt omkring (Arnér, m.fl. 2006). I min 

tolkning ser jag förskolläraren som den signifikante andre, där förskolläraren både har makt 

men också kunskapen till att möta barnens behov då det handlar om barns rätt till inflytande i 

förskolans verksamhet. Karlsson (2009) anser att barn lär och utvecklas tillsammans med 

vuxna och barn i förskolan. Genom att barnen hela tiden skaffar sig erfarenheter tillsammans 

med andra så får de en människo-, kunskaps och samhällssyn som är mångfacetterad i sitt 

samspel med andra i omgivningen runtomkring barnen. Förskolläraren Pernilla beskriver att 

det är de vuxna som har makten på förskolan, och att den vuxna kan stänga barnens möjlig-

heter till inflytande, som senare leder till att barnet inte får möjlighet att erfara konsekven-

serna av ett handlande. Pernilla beskriver också att hon förstår barnen känslor när de inte får 

vara med och bestämma om något, där de inte har inflytande. Detta tolkar jag som att Pernilla 

kan ta andras perspektiv som i sin tur påverkar mötet med barnen. Mead belyser detta i sin in-

tersubjektivitets teori där han beskriver att när man tar perspektiv så har man en förmåga att 

placera sig i någon annans position, i det här fallet barnets position.  

 

Pernilla beskriver att hon ofta låter barnen välja kläder vid rutinsituationen påklädning. Hon 

ger exempel på att hon har låtit barnen gå ut med stövlar en varm sommardag då solen lyser, 

där hon har en medveten avsikt med att låta barnen känna sig för, och få uppleva hur det 

känns med gummistövlar när solen värmer. Här anser jag att hon har förmågan till att anta ett 
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barns perspektiv där hon kan tänka sig in i barnets upplevelser, och att hon samtidigt ger ut-

tryck för en uppfattning som harmonierar med tolkning av inflytande som Arnér (2009) gör, 

där inflytande för henne handlar om att barn ska ges möjlighet till att påverka sin vardag på ett 

tydligt sätt, där planering av verksamheten i förskolan ska utgå ifrån barnens idéer. Jag anser 

att Pernilla visar att hon tar barnens idéer på allvar där hon också försöker att tillmötesgå bar-

net där hon samtidigt planerar i stunden. Jag har tidigare beskrivit att det är svårt att se skill-

nad på ett barnperspektiv och i ett barns perspektiv, utifrån tidigare forskningsgenomgång. I 

genomgången beskriver jag att barnperspektiv skapas av vuxna som strävar efter att medvetet 

och realistiskt försöka förstå världen utifrån barnens synvinkel. Barns perspektiv står för bar-

nens uppfattningar, erfarenheter och förståelse av sin egen livsvärld. Här ligger fokus på bar-

net som ett subjekt med utgång från barnets egen värld (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2011). Min tolkning här är att Pernilla försöker att närma sig barns perspektiv, som i sin tur 

skapar ett stort inflytande hos barnet i rutinsituationen.  

 

Denna studie har enligt mig visat att förskollärna förstår uppdraget med att arbeta med barns 

inflytande väldigt tydligt, där förskollärarna genomgående ger utförliga exempel på hur de 

uppfattar detta uppdrag. Förskollärarna har beskrivit hur de arbetar för att ge barn inflytande, 

men också tagit upp svårigheter med när det inte är genomförbart att ge barn inflytande i för-

skolans rutinsituationer. Jag anser att förskollärarna har varit väl medvetna om att barn är 

olika, där en förskollärare beskriver att hon ser barn olika liv som en utmaning. Denna studie 

har visat mig att förskollärna arbetar med och tänker på barns rätt till inflytande, där en förs-

kollärare samtidigt berättar att inflytande är ett relativt nytt område att arbeta med.  

 

Enligt mig har denna studie visat att förskollärarna anser att barn ges inflytande i förskolan, 

men också att begreppet inflytande tolkas olika beroende på vem tolkaren är. Studien har 

också visat att förskollärarna ser det kompetenta barnet, som många gånger får vara med och 

planera sina dagar och aktiviteter. Arnér och Sollerman (2013) anser att barn har rätt till att bli 

respekterade och lyssnade på, men att denna rättighet till att bli lyssnad på ofta utgår ifrån nå-

gon så kallad mognad eller ålder. Intressant nog uttryckte en förskollärare att hon anser att det 

är viktigt att inte tänka att barnen är små, utan att man ska börja tidigt med att göra dem del-

aktiga. Här blir det tydligt för mig att förskolläraren har en annan syn på barnet vad det gäller 

delaktighet utifrån mognad eller ålder, än vad Arnér och Sollerman (2013) diskuterar.  

 

Förskollärarna ger uttryck för att barnen ofta känner sig lyssnade på, men att faktorer som 

tidsbrist och stora barngrupper under vissa perioder påverkar barnens inflytande. Det beskrivs 

av alla fem förskollärare att brist på tid påverkar barnets inflytande, där allt fungerar bättre då 

allt är i fas. Tidigare forskningsgenomgång tar inte upp något specifikt om att det är tidsbrist 

som påverkar barnens rätt till inflytande men jag kan se att Arnér och Tellgren (1998) berättar 

i sin studie om att barns inflytande i förskolan sker utifrån villkor som tillhandahålls av de 

vuxna, där förskolans dagliga verksamhet utgörs av regler utformade av vuxna, som i sin tur 

kan utgöra hinder för barnen i deras påverkan av vad verksamheten ska innehålla. Min tanke 

är att förskolans verksamhet ofta är planerad i förväg mycket på grund av att det inte finns 

mycket tid att planera då man arbetar barngrupp. Mia beskriver att just planeringstid är en 

bristvara och att det finns lite utrymme för pedagogiska diskussioner där Maria samtidigt be-

rättar att hon gärna skulle vilja ha mer planeringstid tillsammans med barnen. Arnér (2006) 

beskriver att pedagogernas förhållningssätt till barnen påverkar barnens inflytande, och att det 
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krävs att pedagogerna fortlöpande för pedagogiska diskussioner. Ett arbetssätt grundat på kun-

skap och reflektion visat sig ge barnen möjligheter till inflytande. Avslutande beskriver Arnér 

(2009) att planeringen av förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnens initiativ, idéer och er-

farenheter, som i sin tur innebär att lärarna snabbt måste vara flexibla för att kunna ändra den 

tidigare planeringen för att vidare utveckla den från barnens perspektiv. 

 

Min syn på rutinsituationer innan denna studie var att rutinsituationer i förskolan är baserade 

på måltider, samling, toalettbesök, utevistelse och vila. Denna studie har gett mig kunskap om 

att förskollärarna beskriver rutinsituationer olika, där de benämner fri lek eller fristyrd lek 

som en rutinsituation. Detta finner jag otroligt intressant efter som jag själv aldrig tidigare har 

reflekterat över detta. Jag har innan denna studie både arbetat och haft min verksamhets för-

lagda utbildning (VFU) på olika förskolor. Trots detta så har jag inte tänkt att leken kan be-

traktas som en rutinsituation. Leken finns ju alltid som en grund i arbetet med barn, men jag 

vet inte varför jag inte gett den värdet av en rutinsituation. Leken är ju återkommande likaså 

måltider, utevistelse och vila. Efter denna studie så har jag ändrat min uppfattning om vad ru-

tinsituationer är. Om jag nu skulle få frågan om vad jag anser rutinsituationer i förskolan är, 

skulle jag stolt säga att rutinsituationer för mig utgörs av måltider, lek, samling, utevistelse 

och vila. Nu när jag reflekterar över detta så kan jag tycka att det är märkligt att jag inte sett 

det så tidigare. Detta grundar sig i att jag genom denna studie har vässat min förmåga att se 

kritiskt, men också att efter tanke omvärdera mina tidigare antagningar och kunskaper. Jag har 

under hela studiens gång också använt mig av teoretiska verktyg där denna tidigare kunskap 

verkligen har sätts på prov, samtidigt med att studien har utökats i omfång.  

 

Metoddiskussion  
Genom att få ta del av förskollärarnas uppfattningar gällande barns inflytande i förskolans ru-

tinsituationer, har jag som jag tidigare nämnt använt mig av halvstrukturerade intervjuer som 

metod. Jag anser att detta val av metod har varit rätt, eftersom det var förskollärarnas uppfatt-

ningar jag ville ta del av. Jag skulle kunna ha använt mig av enkätundersökning, men då anser 

jag att det har skulle ha varit svårt att få förskollärarna att utveckla svaren, eftersom enkäter 

ofta utgörs av fasta svarsalternativ, och med möjligheten om förskollärna skulle kunna välja 

att inte deltaga efter att samtycke till deltagande har getts. Genom att jag hade kontaktat de 

tillfrågade förskollärarna både genom telefon och mailkontakt, samt att jag infann mig på den 

aktuella förskolan den dag och tidpunkt intervjuerna skulle utföras, så kan jag tänka mig att 

det drev förskollärarna framåt med att genomföra intervjuerna som bestämt. Jag har egen erfa-

renhet av att det kan vara lätt att ”städa” undan enkätförfrågningar som skickas till arbetet el-

ler hemmet, och att man i brist på intresse eller tid väljer att inte vara delaktig i någon enkät-

undersökning. Jag valde därför att utföra intervjuerna på förskollärarnas arbetsplats, för att 

vara delaktig i hela processen, från förfrågan till förskollärarna till avslutandet av intervju-

erna.  

När jag kontaktade förskollärarna vid första tillfället berättade jag att intervjuerna som jag 

skulle utföra enskilt med förskollärarna beräknades till att ta 20 minuter. Nu i efter hand anser 

jag att detta var dumt eftersom jag själv som intervjuare upplevde att kände mig stressad över 

att mötet med varje enskild förskollärare skulle vara inom ramen av 20 minuter. Jag har också 

i efterhand funderat över om detta med tidsbegränsning även påverkade förskollärarna på nå-

got sätt, om förskollärarna valde att ge mig svar som de visste skulle passa rent tidsmässigt. 

Denna fråga kommer jag nog inte att få var på, men det är en fundering jag själv har haft efter 

att ha utfört de fem intervjuerna.  
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Jag anser att denna studie på många sätt bara har ”skrapat” på ytan, då jag i transkriberingen 

av insamlad data har upptäckt att jag kommit på ytterligare följdfrågor som hade varit intres-

sant att gå djupare in på. Vid intervjuerna av förskollärarna har jag ofta fått beskrivet för mig 

att tidsbrist upplevs vara en bidragande faktor till att barn inte ges möjlighet till inflytande. 

Detta hade jag gärna undersökt närmare för att på fler sätt kunna konkretisera vad det är som 

gör att tiden upplevs knapp av förskollärarna. Vad är det som gör att tiden inte finns, eller 

finns dåligt om? Handlar det om hur förskolan är uppbyggd, eller finns det andra påverkande 

faktorer? Detta finner jag intressant, och detta område skulle gärna utgöra mitt nästa forsk-

ningsintresse om jag i framtiden skulle utföra en liknande studie som denna.  

 

Fortsatt forskning 
Jag har i den här studien fått kunskap om att forskning gällande området barns inflytande som 

kunskapsobjekt är begränsad, och att det finns relativt få artiklar och avhandlingar som berör 

ämnet. De studier som har gjorts har till större del inriktat sig på äldre barn än de i förskoleål-

dern (Emilson, 2008). Trots detta tycker jag ändå att jag har funnit en hel del forskning gäl-

lande barns inflytande, men har däremot inte påträffat någon specifik forskning som berör 

barns inflytande i förskolans rutinsituationer. Detta tycker jag är intressant, där jag samtidigt 

undrar över varför det är så. Jag har i denna studie beskrivet fem förskollärares uppfattningar 

där alla fem på olika sätt har delgett mig information att rutinsituationer är något som verk-

samheten hela tiden är uppbyggd utifrån, där jag tolkar det som att rutinsituationer såsom mål-

tider, utevistelse och vila hela tiden existerar och samtidigt är en del av varje barns vardag på 

förskolan. Jag skulle vilja att denna studie blev ett bidrag till diskussion om barns inflytande, 

både i förskolan och i samhället som stort, där jag har en önskan om att denna text på något 

sätt kan aktualisera ämnet där barns inflytande än en gång lyfts upp som en viktig prioritet. 

Denna studie har visat att förskollärarna uppfattar det som att barn ges inflytande i förskolans 

rutinsituationer, men att detta samtidigt är ett stort arbete som måste grundläggas på både det 

personliga planet hos förskollärare, men också inom alla människor som är delaktiga i vårt 

samhälle. Barn har enligt styrdokumentet Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) men 

även utifrån Konventionen om barns rättigheter (Unicef, 2011) rätt till inflytande och det är 

bestämmelser vi alla ska respektera. Barn är enligt mig viktiga personer, som ska ses som per-

soner där jag anser att alla barn har rätt till inflytande i det liv de lever. Jag anser att denna stu-

die har hög relevans eftersom området barns inflytande verkar vara i behov av ett utökat 

forskningsintresse, där jag vill poängtera att jag ser ett behov i att forskning gällande barns in-

flytande i förskolans rutinsituationer behöver skapas, och inte minst aktualiseras.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det är vi vuxna som måste öppna upp dörrarna ytterligare för 

inflytande hos barnen, för att barnen vet vart de ska gå. 
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Bilaga 1:1 
Mail till förskolechef  

2014-04-03 

 

Hej! 

Jag heter Johanna Järvelä och läser nu mitt tredje år till förskollärare. Det har nu blivit dags 

för mig att skriva mitt examensarbete, min C-uppsats och jag vänder mig nu till dig med en 

förfrågan gällande din tillåtelse till att intervjua förskollärare på din förskola.  

Ämnet jag tänker undersöka är Barns demokrati och rättigheter, där jag tittar närmare på hur 

barnens inflytande utifrån rättighetspraktikerna i förskolans verksamhet ser ut. Syftet med 

undersökningen är inte ännu helt klart, det kan komma att ändras under studiens gång. Metoden 

jag tänker använda mig av intervju av förskollärare. Min tanke är att inom de närmaste veck-

orna, förslagsvis v. 17 och 18 besöka er förskola och intervju förslagsvis 5 förskollärare. 

   
Allt arbete kommer att bedrivas enligt God Forskningssed utifrån Vetenskapsrådet (2011).  
   
Vid godkännande av dig till att utföra intervjuer, kan jag gå vidare och tillfråga pedagogerna. 

Eftersom jag har relativt kort om tid vore det jättebra att få svar av dig så snart som möjligt.  

Du kan gärna maila mig eller kontakta mig:  

Mail:   XXXX_XXX@XXX.XX    

Telefon:  XXX-XXXXXXX. 

 

Jag ser fram emot detta kommande arbete, det ska bli både kul och intressant.  

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011).  

Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Med vänlig hälsning Johanna Järvelä.        
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Bilaga 1:2 

Informationsbrev 

Mitt namn är Johanna Järvelä. Jag är förskollärarstudent och ska nu skriva mitt examensar-

bete. Det område jag är intresserad av att undersöka är förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i förskolans verksamhet.  

För att få underlag för min undersökning vill jag be om att få intervju dig som förskollärare. 

För att kunna genomföra min intervjuundersökning vänder jag mig till dig med en förfrågan 

om du kan tänka dig att delta i undersökningen. Deltagande som innebär att jag intervjuar dig 

på din arbetsplats.  

Det är en intervju där du ombeds besvara förskrivna frågeställningar jag har. Jag kommer att 

ställa ett par frågor till dig som du kommer att få besvara. För att jag ska komma ihåg bra och 

för att jag ska kunna lyssna aktivt på det du säger så kommer jag att spela in intervjun. Jag 

kommer samtidigt anteckna stödord. Intervjun kommer att äga rum i vecka 17 och beräknas ta 

ca 20 minuter.  

Undersökningen kommer att följa Vetenskapsrådets rekommendationer för God forsknings-

sed. Det betyder att du ska veta att det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan närsomhelst 

avbryta din medverkan, både före, under tiden samt efter undersökningen är gjord. All insam-

lad data kommer då att tas bort från min undersökning. De data som jag kommer att samla in 

kommer att avidentifieras. Data som samlas in kommer enbart att användas av mig och bara i 

detta examensarbete. När examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads Universitet 

kommer all information att förstöras.   

 

Härmed försäkrar jag att jag frivilligt deltar i Johanna Järveläs undersökning: 

Namn:   

………………………………………………………………………………………………… 

Datum:  

……………………………………………………………………………………………… 

Kontakta gärna mig vid frågor eller funderingar.  

Johanna Järvelä XXX-XXXXXXX         Mail: XXXX_XXX@XXX.XX                                                     
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Bilaga 1:3 
 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 

 Ålder? 

 Efter gymnasial utbildning? Eventuell inriktning  

 Antal år i yrket? 

 Eventuell vidareutbildning?  

 

1. Kan du beskriva uppdraget med att främja barns inflytande i förskolans verksamhet? 

 

2. Hur ser du på din roll i att hantera detta uppdrag? 

 

3. I vilka situationer är det lättare respektive svårare att ge barn inflytande i verksam-

heten?  

 

4. Hur planerar ni i arbetslaget för att främja barns möjlighet till inflytande i förskolans 

verksamhet?  

 

5. Kan du berätta vilka rutinsituationer ni har här på förskolan? 

 

6. Vilket slags inflytande anser du att barnen ska ha över rutinsituationer? 

 

7. Kan du ge exempel på rutinsituationer där barnen har getts reellt inflytande? 

 

8. Kan du ge exempel där på rutinsituationer där det inte är möjligt att ge ett barn reellt 

inflytande? 

 

9.  På vilket sätt skulle ni i arbetslaget kunna arbeta för att i ännu högre grad främja bar-

nens inflytande i rutinsituationer? 

 

10. Vilka dilemman kan du se när det gäller att ge barn inflytande i rutinsituationer? 

 

11. Hur hanterar du som förskollärare dessa dilemman? 

 

12. Hur ser samsynen ut mellan ditt sätt att hantera sådana dilemman och dina kollegors 

syn på att hantera den typen av dilemman? 

 

13. Vilka omständigheter hindrar dig och dina kollegor från att ge barn reellt inflytande 

över rutinsituationer? 

 

14. Är det något som du skulle vilja tillägga som du tycker att jag borde ha frågat, eller 

som du vill förtydliga?  
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