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ABSTRAKT 

Barns inflytande är ett diskussionsämne i dagens förskola och förskolan har i uppdrag att 

uppfostra demokratiska medborgare. I läroplanen finns det riktlinjer om att 

förskolläraren ska ge barn inflytande över förskolans vardag.  

Examensarbetet handlar om hur barns inflytande ser ut i förskolan. I arbetet redovisas 

det hur förskollärare stödjer barns inflytande och vilka faktorer som begränsar 

inflytandet. I undersökningen intervjuas förskollärare om hur de arbetar och vilka 

metoder som används för att stödja barns inflytande i förskolan för att få svar på 

undersökningens första frågeställning: hur stödjer förskollärarna barns inflytande i 

förskolan? För att se vilka faktorer som begränsar barns inflytande används 

observationer, en metod som ger en inblick i hur förskollärarna agerar i verksamheten.  

Därmed ges svar på undersökningens frågeställning: ”vad är det som begränsar barns 

inflytande i förskolan? 

Resultatet visar att det finns olika metoder som förskolläraren använder sig av för att få 

in barns inflytande i förskolan bland annat den pedagogiska dokumentationen. Vidare får 

barnen inflytande genom att exempelvis göra aktiva val och vara med i förskolans 

planering. Resultatet visar även att förskolläraren har en ambition att främja barns 

inflytande men det finns olika faktorer som begränsar förskollärarens ambition. Dessa 

faktorer ses som ramfaktorer, vilka begränsar barns inflytande och även förskollärarens 

möjlighet att ge barn inflytande. Sådana faktorer är exempelvis förskolans rutiner, regler 

och miljö. I examensarbetet diskuteras dessa ramfaktorer vidare som begränsar barns 

inflytande men de måste även finnas där för att barnen ska kunna växa upp till 

demokratiska medborgare. 

 

Nyckelord: Inflytande, demokrati, ramfaktorer, och barnsyn. 
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1 INTRODUKTION 
 

Sverige är ett demokratiskt land vilket innebär att det är folket som bestämmer hur 

landet ska styras. Demokrati handlar om mänskliga rättigheter. Det innebär bland 

annat att varje individ har rätt att få sin röst hörd och att påverka och därmed få 

inflytande (Westlund 2011).  

I Förenade Nationens barnkonvention, vilken Sverige undertecknat, står det tydligt 

vilka riktlinjer Sverige måste följa för att främja barns rättigheter. Artikel 12 handlar 

om att barn ska ha rätt att säga sin åsikt och få den respekterad (Barnkonventionen 

1989). 

Staten har i uppgift att alla barn ska få en utbildning och att de vuxna ska se till 

barnets bästa oberoende av situation, vilket även barnkonventionen förespråkar 

(Gustavsson 2001).  I styrdokumenten står det att i förskolläraruppdraget ingår det att 

fostra demokratiska medborgare. Förskolan ska följa en demokratisk grund och lära 

barnen demokratiska principer.  Enligt gällande läroplan har barn rätt till att säga sina 

åsikter och påverka sin situation. I läroplanen finns det riktlinjer om hur 

förskolläraren ska arbeta och hur förskolläraren ska ge barnen inflytande över 

verksamhetens innehåll och planering (Skolverket 2010). 

I svenska förskolor är barns inflytande ett diskussionsämne. Samhällets barnsyn har 

förändrats från att se barnet som underordnad den vuxna till ett barn som är en 

individ som har egna åsikter och tankar. Dagens samhälle ser barnet som en 

kompetent individ med samma rättigheter som en vuxen. Barnet ses som en 

medborgare som är en del av samhället 

I förskolans styrdokument kan det läsas: 

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

verksamhetens innehåll” (skolverket 2010:12) 

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

ansvar och utöva inflytande i förskolan” (Skolverket 2010: 12) 

I forskning om barns inflytande kan det läsas: 

”Vi bör släppa fram all den kreativitet, det nyskapande, alla olikheter och spännande 

lösningar som barn kan åstadkomma genom sin medverkan i förskolan” (Svenning 

2011: 57) 

Sverige är ett demokratiskt land och förskolan ska uppfostra demokratiska 

medborgare. Förskolan har i uppgift att ge barnen inflytande över förskolans 

verksamhet. Med detta som utgångspunkt är det intressant att göra en undersökning 

för att se hur barns inflytande ser ut på dagens förskola och även om detta inflytande 

begränsas. Undersökningen är tänkt att kunna användas för att skapa en reflektion för 

förskollärare om hur de kan stödja barns inflytande och även kunna se vad som 

begränsar barns inflytande. På så vis kan de ta ytterligare ett steg i arbetet med barns 

inflytande på förskolorna. 
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundsdelen består av fyra delar. Första delen handlar om hur synen på barn sett 

ut ur ett historiskt perspektiv. Bakgrunden beskriver hur barnsynen har förändrats 

över tid och läsaren får en inblick i hur synen på barn ser ut idag. Den andra delen 

handlar om vad tidigare forskning skrivit om barns möjligheter till inflytande. Den 

tredje delen handlar om vilka begränsningar det finns för barns inflytande. Den 

fjärde delen handlar om hur barnen ska få inflytande enligt förskolans styrdokument. 

 

2.1 Barnsyn ur ett historiskt perspektiv 

Under historiens gång har synen på barn förändrats radikalt. De senaste hundra åren 

har barnsynen utvecklats från att barnet är underordnat den vuxna till att barnet ses 

som en individ med utvecklingsfaser och har rättigheter i samhället (Arnér 2006, 

Axelsson & Qvaresebo 2010).  

Under 1700-talet uppkom ett intresse för barns uppfostran eftersom det fanns en risk 

för de fattiga barnen att de skulle växa upp till tiggare och tjuvar vilket kunde bli en 

belastning för samhället. Vid den här tiden började föreställningar om hur barn bör 

vara. John Locke menade att barnen har vissa redskap vid födseln för att kunna lära 

sig, men att barnet är ett tomt blad som ska fyllas på av den vuxna och även av 

barnets erfarenheter (Phillips & Soltis 2010, Axelsson & Qvaresebo 2010). Burman 

(2013) menar att barnets tomma blad även fylls på med normer och värderingar av 

kontexten barnet lever i.  

I slutet på 1800-talet kom barnkrubborna till Sverige. Där fick barnen omsorg och 

planerade aktiviteter exempelvis pyssel eller handarbete, vilket är grunden till dagens 

förskola. Omsorgen barnen fick i barnkrubborna var utifrån barnens primära behov 

(Axelsson & Qvaresebo 2010). 

Under 1960 och 1970 talet kom ett skifte vad gäller synen på barnet och 

utvecklingspsykologin fick fäste (Sommer 2008).  I utvecklingspsykologin har barnet 

olika steg i sin mognad och sitt lärande. Beroende på sin ålder förväntas barnet att 

vara i en viss mognad och ska bete sig på ett visst sätt för att vara ”normal” 

(Dahlberg, Pence & Moss 2002). Utvecklingspsykologin har fått mycket kritik 

eftersom alla barn inte följer samma mönster, vilket utvecklingspsykologin 

förespråkar. Nordin Hultman (2004) liksom Johanesen och Sandvik (2009) menar att 

om förskolläraren ser barnet ur en utvecklingspsykologisk teori skapar förskolläraren 

en bristdiskurs. Det innebär att förskolläraren fokuserar på allt barnet saknar och inte 

kan, vilket i sin tur påverkar barnets möjligheter till inflytande.  När barnen ses ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv blir barnet underordnad den vuxna eftersom 

perspektivet utgår från ett barnperspektiv (Arnér 2006). 

I dagens förskola har enligt Sommer (2008) det sociokulturella perspektivet fått 

genomslag. I det sociokulturella perspektivet lär sig barnet genom samspelet med 

andra och genom kulturen. Kommunikationen i samspelet är av vikt för barnets 

lärande, vilket både Vygotskij och Dewey förespråkar (Phillips & Soltis 2010, 

Burman 2013).  
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Vygotsij menar att den proximala utvecklingszonen innebär att barnet kan lära sig av 

äldre barn eller vuxna som medvetet lägger kunskapsribban lite över barnets 

kunskapsnivå. Detta utmanar barnet i sitt lärande (Phillips & Soltis 2010). Divires 

(2000) menar att förskolläraren måste tänka på att lägga sig i barnets lärande så lite 

som möjligt och bara ge en nödvändig hint vid behov för att barnet ska lära sig 

utifrån den proximala utvecklingszonen. ”Interfare as little as possible, offer a useful 

hint, direct attention at an overlooked bit of information” (Devirises 2000: 202). 

Vygotskij menar att varje barn har förmågan att utveckla och lära sig utan att läraren 

ska säga vad som är rätt och fel. ”For the professional teacher: Do not teach or 

nurture, but live a joint and interesting life with Children” (Kravtsov, Kravtsova 

2011: 29) 

Dahlberg, Pence och Moss (2002) tar upp barnsynen: barnet som medkonstruktör av 

kultur, kunskap och identitet, vilket innebär att barnet själv konstruerar sin kunskap 

med hjälp av den kontext barnet lever i. Pramling-Samuelsson och Asplund-Carlsson 

(2003:78) beskriver barnsynen ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och menar 

att barnet har medfödda kompetenser som med hjälp av barnets erfarande av sin 

omvärld skapar sig ny kunskap. ”Varje förmåga bygger på en osynlig grund som 

redan finns”.  

 

2.2 Tidigare forskning om barns inflytande i förskolan 

2.2.1 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett reflektionsarbete som sker mellan barn, 

förskollärare och föräldrar i förskolan. Dokumentationen kan hjälpa förskolläraren 

att se vad barnen visar intresse för, se hur barnen tänker och var barnen befinner sig i 

sin lärandeprocess. Den pedagogiska dokumentationen ger barnen chans att få makt 

över och se sin egen lärandeprocess (Lenz-Tagucci 1997, Svenning 2011).  

Åberg och Lenz-Tagucci (2005: 38) menar att den pedagogiska dokumentationen 

kan vara ett hjälpmedel för att få barns röster hörda och därmed ge barnen inflytande, 

” barnen visar vägen.” Ett exempel på hur barnen visar vägen och är delaktiga i 

dokumentationen är när förskolläraren dokumenterar barns samtal i en aktivitet. 

Lenz-Tagucci (1997) beskriver hur förskolläraren läser upp sin dokumentation och 

berättar vad barnen sa och vilka idéer som hade framkommit i förra aktiviteten, som 

barnen sedan spinner vidare på, vilket kan sporra barnen till nya idéer och 

upptäckande av sin omvärld. Svenning (2011) menar att den pedagogiska 

dokumentationen är ett krav från både samhället och föräldrarna. Föräldrarnas krav 

är att de vill få inblick i verksamheten och vill veta hur dagen har varit för barnet. 

Författaren ifrågasätter om barnen får inflytande i dokumentationen. Får barnen 

bestämma om de vill delta i dokumentationen? Dokumentationen kan ge barn chans 

att visa och återuppleva sina egna upplevelser tillsammans med andra.  Lenz-Tagucci 

(1997) och Svenning (2011) menar att det finns en negativ klang över den 

pedagogiska dokumentationen eftersom dokumentationen ser barn utifrån ett 

normalperspektiv. Författarna menar att när barn kommer till förskolan kommer de 

in i en normalisering. Barnen ska lära sig sociala regler och förskollärarna har en 

förväntning på hur barnen bör vara och bete sig. Nordin-Hultman (2004) menar att 

individualiseringen och bedömningar av barn har ökat i förskolan de senaste tio åren 

och det visar sig genom utvecklingsplaner och utvecklingssamtal, där barns 
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egenskaper värderas och diskuteras. Författaren menar att i strävan att se varje barn 

och deras egenskaper, gjort att förskolan har kommit närmare att se vilka brister barn 

har istället för att se barns möjligheter. 

 

2.2.2 Förskollärarens agerande i vardagen 

Förskolläraren ger barnen inflytande i vardagen genom att ta vara på barnens initiativ 

och att de erbjuds att göra aktiva val som exempelvis välja aktivitet och att de får 

påverka förskolans innehåll (Rabaeus 2014). Förskolläraren tar vara på barnens 

initiativ genom att samtala med barnen. Barn och vuxna ska lyssna på varandra och 

varandras argument och komma fram till en gemensam lösning (Arnér 2009). 

Westlund (2011) menar att förskollärarna ger barn inflytande när förskollärarna 

uppmuntrar barns initiativ när ett barn kommer och frågar om han får använda 

exempelvis ett material. 

Westlund (2011: 70) har i sin avhandling kommit fram till att förskollärare arbetar 

med barns inflytande genom att ”skapa handlingsutrymme för barnen, skapa tillfällen 

för samtal med barnen, stödja interaktionen mellan barnen, planera utifrån barns 

intressen och behov” Barns handlingsutrymme sker när det finns en miljö som 

tillåter barnen att välja aktivitet. Emilsson och Johansson (2009) menar att 

förskollärarna ger barnen inflytande genom att barnet bjuds in till inflytande och 

delaktighet av förskolläraren. Inflytande sker när barn blir inbjudna att delta i en 

leksituation, en annan situation handlar om att förskolläraren närmar sig barnets 

perspektiv och visar intresse för barnets diskussion 

Dolk (2013) menar att barnen i hennes studie fick inflytande genom olika barnråd 

som var utformade ur ett barnperspektiv. Barnrådet liknar skolans elevråd och barnen 

får vara med att bestämma om förskolans verksamhet och förskollärarna har inte 

bestämt ämne utan utgår från barns funderingar och tankar. I undersökningen fick 

barnen även inflytande genom att de fick välja olika aktivitetskort, där vuxna hade 

förutbestämt vilka aktiviteter barnen skulle göra. 

Johanesen och Sandvik (2009) menar att det som är grundläggande för att de yngre 

barnen ska få inflytande är att den vuxna lyssnar in barnen. Förskollärarna har ansvar 

för att mötena ska ske mellan barnet och den vuxna. Emilsson (2008), Pramling-

Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003) beskriver att den vuxna måste närma sig 

barnets perspektiv för att barnet ska få känna sig delaktigt, vilket innebär att 

förskolläraren måste veta skillnaden på begreppet barnperspektiv respektive barns 

perspektiv.  

2.3 Begränsningar i barns inflytande 

2.3.1 Fysiska och materiella orsaker som miljö, organisation, 

regler och lokaler 

Rabaeus (2014) och Dolk (2013) har observerat barns inflytande i förskolan och 

författarna menar att förskolans regler och rutiner hämmar barns inflytande. ”One of 

the teachers responsibilites /…/ teach the children the rules and the rest of the school 

system that make up the classroom” (Divres 2000 198). Williams (2010) beskriver 

att skolans uppgift är att lära ut färdigheter barnet behöver i framtiden exempelvis 

vilka normer och värderingar som finns i samhället.  I Rabaeus (2014) studie har hon 
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även observerat barns fria lek och författaren har kommit fram till att förskolans 

rutiner hämmar leken exempelvis att barnen har en viss tid under dagen då den fria 

leken tillåts. Tullgren (2004) har kommit fram till ett liknande resultat i sin studie. 

Författaren menar även att förskollärarna lär ut normer i den fria leken, exempelvis 

genom att inte godta lekar med mycket ”spring” eller lekar som kan störa andra barn 

på förskolan. En annan viktig aspekt Rabaeus (2014) tar upp i studien är att barnen 

emellan ”stoppar” varandras inflytande och det sker när ett barn bestämmer över 

andra barn i förskolan. 

Nordin- Hultman (2004) beskriver att rutiner, tiden och miljön begränsar barnet i sitt 

inflytande över förskolans verksamhet. Regleringen av tiden gör att barnet ofta måste 

avbryta sin aktivitet och fortsätta när det finns tid till det. Förskolornas rum är ofta 

möblerade efter att olika aktiviteter ska ske i olika rum, vilket gör att även miljön 

reglerar barnet.  

Markström (2005: 71) beskriver i sin undersökning hur förskolans rutiner och regler 

kan se ut under en dag. Hon menar att en dag består av: frukost, samling eller 

fruktstund, gruppverksamheter, lunch, bokläsning, sovstund, utevistelse och 

mellanmål. Markström (2005) liksom Nordin- Hultman (2004) menar att dagens 

rutiner reglerar barnens aktiviteter och därmed begränsar barnens inflytande Till 

exempel genom att barnen måste avbryta sina aktiviteter på grund av de olika rutiner 

som nämns ovan finns på förskolan.  

Dolk (2013) menar att barns ålder är en betydande faktor för att få inflytande i 

förskolan. I hennes studie fick de äldre barnen, tre till sex år vara med och delta i 

barnråden och därmed påverka förskolans verksamhet. Westlund (2011) menar att 

förskollärarna i hennes avhandling planerar efter de äldre barnens behov och 

intressen. 

 

2.3.2 Personalens agerande och svårigheter att tillmötesgå alla 

barn 

Åberg, Lenz-Tagucci (2005), Arnér (2009, 2006) och Rabaeus (2014) menar att 

barns möjligheter till inflytande avgörs av förskollärarnas förhållningssätt som 

påverkas av vilken barnsyn förskollärarna har. Rabaeus (2014: 73) beskriver det som 

att ” i mitt material diskuterar förskollärarna vid olika tillfällen sig själva som hinder 

för barns inflytande”. Författaren menar även att förskollärare ger barnen inflytande 

över situationer som de själva kan ha kontroll över. Exempelvis att barnen får 

bestämma lek eller mat vid en matsituation. Emilsson (2008), Johanesen och Sandvik 

(2009)  beskriver att det som hämmar barnets inflytande är den ickeverbala och 

verbala kommunikationen som sker mellan vuxna och barn. Författarna menar att 

barnet får tillsägelser när de inte håller sig inom normen genom skäll men även 

beröm förekommer när barnet är ett önskvärt barn. 

Arnér (2006:73) menar att arbetslaget måste fundera över de regler som finns och 

hur dessa påverkar barns inflytande. En annan aspekt är att förskolläraren inte vågar 

”köra över” sina kollegor, ”har en pedagog sagt nej till barnens initiativ, så tycks det 

nekandet gälla kollegorna också”. Tyler och Robinson (2012) beskriver ett liknande 

fenomen i sin artikel och menar att i skolans kultur har den vuxna föreställningar om 

hur barn bör vara och de menar att en förändring hos lärarnas förhållningsätt måste 

ske för att barn ska få inflytande över sin skolgång. Arnér (2009:42) beskriver det 
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som att det finns en speciell kod i verksamheten som förskollärarna måste följa, ”det 

sitter i väggarna” och författaren menar att förskollärarna måste utmana det givna. 

Förskollärare ger uttryck för att det finns en syn på barn och därmed en barnsyn som 

beskriver hur ett normalt barn bör vara och bete sig. Ett ”normalt” barn ska vara 

socialt och kunna umgås med andra barn på förskolan. Barnet ska kunna vara 

flexibelt vad det gäller förskolans rutiner. Exempelvis ska barnet kunna avbryta sina 

aktiviteter för att äta lunch.  Förskollärarna anser att ett ”normalt barn” ska vara 

aktivt, öppet, visa glädje och trivsel i förskolan (Markström 2005). 

 

2.4 Hur uttrycks barns inflytande i gällande 

styrdokument? 

I undersökningen har nedanstående stycke betydelse för barns inflytande, eftersom 

förskolorna där undersökningen ägt rum följer läroplanen och kommunala 

styrdokument som utgår från forskning inom ämnet. 

I gällande styrdokument står det att förskolan ska vila på en demokratisk grund, 

utveckla självständiga individer och uppfostra demokratiska medborgare. Förskolan 

ska lära barnen de normer och värderingar det demokratiska samhället vilar på. För 

att barnen ska få förståelse för vad demokrati innebär måste barnen, utifrån sin ålder, 

allt eftersom få ta ansvar för sina handlingar. Förskolan ska sträva efter att barnen får 

inflytande genom att förskolläraren ska lyssna och respektera barnens åsikter. Barnen 

ska även kunna påverka sin situation i förskolan genom att få delta i olika 

beslutsfattande situationer i förskolan. Förskolläraren ska låta barnen få inflytande 

över förskolans innehåll och vardag. Barns intressen ska ligga tillgrund för 

förskolans planering och innehåll skolverket 2010). Barnkonventionen påpekar att 

barnen ska få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade och komma till tals i 

situationer som beror dem. (Gustavsson 2001)  
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3 CENTRALA BEGREPP 
 

Avsnittet beskriver centrala begrepp som används senare i arbetets analys, 

3.1 Inflytande 

I svenska akademins ordbok (2009) innebär begreppet inflytande att människan ska 

ha möjlighet att påverka samhället människor lever i. Begreppet kan också innebära 

att människor påverkar varandra. ”Någon i sin blotta närvaro /../ genom sin auktoritet 

kan påverka”. Personen kan ha inflytande över någon annan person genom sina 

personliga egenskaper eller maktställning och påverka en annan människas 

utveckling.  En tredje tolkning på inflytande är att människan utövar ett 

bestämmande eller har en inverkan över något. 

3.1.1 Barns inflytande 

Begreppet barns inflytande innebär att ett samtal ska finnas mellan förskollärare och 

barn i förskolan (Westlund 2011). I samtalet ska förskolläraren ge barnen möjlighet 

att uttrycka sina åsikter och förskolläraren ska ta tillvara på barns initiativ (Arnér 

2009). Åberg och Lenz-Tagucci (2005:66) menar att begreppet inflytande är att 

barnen ska vara med och bestämma över förskolans vardag och att förskolläraren ska 

ta tillvara på barns initiativ. ”Vi bjuder in barnen till att tillsammans med oss få ta 

ansvar för vardagen på förskolan”. Inflytande handlar om medbestämmande. Barnen 

har medbestämmande när de befinner sig i en gemenskap och åstadkommer saker 

tillsammans. De får vara med och påverka vad som händer i deras vardag (Svenning 

2011).  Johanesen och Sandvik (2009) menar att i diskussionen sker ett möte mellan 

två eller fler människor. I mötet med andra människor finns det förutfattade 

meningar om hur människorna ska vara och bete sig. För att barnen ska få inflytande 

måste förskolläraren utmana sina föreställningar och se barnen med kompetenser 

som tillsammans kan komma med åsikter. Aspán (2009) menar att begreppet 

inflytande handlar om valmöjligheter. Människor ska ha valmöjligheter och att de 

ska få göra självständiga aktiva val. Det kan exempelvis handla om att välja skola 

eller skolämne.  En annan viktig aspekt Åberg och Lenz-Tagucci (2005) tar upp är 

frågan om hur mycket inflytande barnen ska få? Kan en konsekvens bli att 

förskolläraren lägger över sitt ansvar på barnen? 

3.2 Demokrati 

3.2.1  Demokrati i förskolan 
Demokrati innebär att makten finns hos folket och att de som är myndiga i landet har 

inflytande över landets ledning det vill säga landets regering (Svenska akademins 

ordlista). Demokrati är ett begrepp som innefattar många olika värderingar, då 

arbetet handlar om inflytande anser jag att det är ett viktigt begrepp eftersom ”I 

demokratin finns en gemensam hållning som visar på värdet av att lyssna, att 

inkludera och att alla ska få göra sin röst hörd (Arnér & Sollerman 2013: 12). 

Demokrati i ett samhälle handlar om att människor i samhället ska kunna hjälpas åt 

för att lösa olika sociala problem som finns eftersom vi människor tolkar och 

uppfattar dilemman på olika sätt. Demokratin, ska leda fram till ett gemensamt beslut 

och barnen måste få förståelse för att det i ett demokratiskt samhälle finns olika 
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uppfattningar om rätt respektive fel, och att barnen har rätt att vara oense om ett 

beslut. En demokrati handlar inte om att vi ska vara eniga utan att människor har rätt 

att vara oeniga och ha olika åsikter som ska respekteras. Det är i sådana situationer 

viktigt att förskolläraren visar vägen till ett demokratiskt samspel (Arnér & 

Sollerman 2013). Vidare värderas mänskliga rättigheter och alla människors lika 

värde högt, vilket barnen måste lära sig. För att barnen ska lära sig vad ett 

demokratiskt samhälle innebär måste förskolan ta begreppet demokrati i beaktning 

och barnen måste få sin röst hörd, lära sig samspela och påverka det som sker på 

förskolan. (Arnér & Sollerman 2013, Arnér 2009). 

 

3.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv är den vuxnes syn på hur barnet bör vara utifrån den vuxnas tankar 

och erfarenheter och barnperspektivet avgör hur den vuxna bemöter och skapar 

relationer till barnen. I barnperspektivet ser förskolläraren till barnets bästa utifrån 

sitt egna perspektiv och sin synvinkel (Svenning 2011, Emilsson 2008). Barns 

perspektiv beskriver Emilsson (2008) som att barnet måste få säga sin mening och 

tolka sin livsvärld, vilket jag förknippar med begreppet inflytande. Svenning 

(2011:71) menar att barns perspektiv är att ”barnets erfarenheter, intuitioner och 

uttryck får en mening” utan att en vuxen gör en tolkning. En viktig frågeställning 

som Svenning (2011) diskuterar är hur förskolläraren skulle känna sig om någon 

annan än hon själv tolkade hennes livsvärld? Pramling-Samuelsson och Asplund-

Carlsson (2003) menar att förskolläraren måste reflektera över fyra punkter för att 

närma sig ett barns perspektiv och utgå från deras livsvärld i den pedagogiska 

verksamheten:  

 Hur uttrycks och vilka begrepp använder barnen för sina handlingar och 

aktiviteter? 

 Hur ser barnens samspel ut med barn och vuxna i förskolan? 

 Vad barn normalt och rutinmässigt företar sig i sina vardagligs aktiviteter? 

 Förskolläraren ska se varje barn utifrån barnets egna förutsättningar och 

kompetenser.  

Trondman (2011) har undersökt hur barn anser att en bra förskollärare bör vara. 

Författaren menar att barnen utgår från ett barns perspektiv när de förklarar hur en 

förskollärare bör vara. Barnen förklarar exempelvis att förskolläraren är snäll när hon 

tar hand om alla barnen. ”En dålig fröken tar hand om några barn” (s.70) Barnen 

förklarar även att en bra förskollärare ska vara i deras livsvärld och ska lyssna på 

barnen, ”Snälla fröknar ska vara med barnen” och ”En snäll fröken lyssnar när man 

pratar” (s. 73). 

 

3.4 Sammanfattning 

 

I analysen används begreppen demokrati och inflytande för att kunna redogöra för 

hur förskolläraren stödjer barnens inflytande. Om undersökningen utgår från olika 

tolkningar av begreppen kan resultatet visa att barnen får inflytande utifrån flera 

olika tolkningar i verksamheten.  
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4 TEORETISK RAM 

Avsnittet belyser två olika ramfaktorer som kommer användas i undersökningens 

analys. 

4.1 Sociokulturella teorin 

I det sociokulturella perspektivet lär sig barnet genom samspelet med andra och 

genom kulturen. Kommunikationen i samspelet är av vikt för barnets lärande, vilket 

både Vygotskij och Dewey förespråkar (Phillips & Soltis 2010, Burman 2013). 

Barnen utvecklar sina mentala funktioner i olika aktiviteter och olika relationer med 

äldre barn och vuxna. Det är via språket barnen kan kommunicera med andra 

människor och därmed får ny kunskap. Språket är ett psykiskt verktyg vilket hjälper 

barnen att förstå andra verktyg och funktioner i barnens omvärld. I relationerna med 

andra människor lär sig barnen vilka normer som accepteras i den kultur barnet lever 

i, vilket blir en del av barnens personliga utveckling (Kravtsoy& Kravtsoya 2011) 

Den proximala utvecklingszonen innebär att barnet kan lära sig av äldre barn eller 

vuxna som medvetet lägger kunskapsribban lite över barnets kunskapsnivå. Detta 

utmanar barnet i sitt lärande (Phillips & Soltis 2010). Divires (2000) menar att 

förskolläraren måste tänka på att lägga sig i barnets lärande så lite som möjligt och 

bara ge en nödvändig hint vid behov för att barnet ska lära sig utifrån den proximala 

utvecklingszonen. ”Interfare as little as possible, offer a useful hint, direct attention 

at an overlooked bit of information” (Devirises 2000: 202). Vygotskij menade att 

varje barn har förmågan att utveckla och lära sig utan att läraren ska säga vad som är 

rätt och fel. ”For the professional teacher: Do not teach or nurture, but live a joint 

and interesting life with children” (Kravtsov, Kravtsova 2011: 29) 

Bodrova (2008:359) menar att leken är viktig i det sociokulturella perspektivet 

eftersom leken är ett socialt samspel där barnet är i interaktion med kulturen, miljön 

och människor. Författaren menar att barnet lär sig tre saker när de leker, barnet 

skapar påhittade situationer, lär sig och agerar utifrån olika regler och ”follow a set 

of rules determined by specific roles”  

4.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin handlar om att det finns olika ramar i skolan som påverkar skolans 

undervisning. Ramarna gör att undervisningen blir en bestämd process inom de 

ramar som ges och där får läraren ett resultat som förutsätts av de givna ramarna . 

Det är de ramar som verksamheten består av som möjliggör eller omöjliggör olika 

undervisningsprocesser. Om ett mål finns för förskolan måste ramarna anpassas för 

att göra en process möjlig där det målet uppnås. Själva målet blir en ram att hålla sig 

inom. (Lundgren 1999). Gustavsson (1999) menar att ramfaktorteorin är 

förutsättningar (främjande faktorer, reella ramar, upplevda ramar) som blir en 

process och senare ett resultat. Det finns två olika ramar i förskolan, dels de ramar 

som förskolläraren kan påverka exempelvis miljö och material.  Andra ramar som 

inte förskolläraren kan påverka är de olika styrdokument som förskolan måste följa 

exempelvis förskolans läroplan (Kumlin & Ohlsson 2006). 
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4.3 Sammanfattning 

 

I undersökningen används ramfatorterorin för att reda ut de olika faktorer som 

begränsar barns inflytande i förskolan. Ramfaktorteorin belyser bland annat att 

undervisningen blir en bestämd process utifrån de ramar som verksamheten ger 

(Lundgren 1999). För att se hur barn begränsas i sitt inflytande så används 

ramfaktorteroin på grund av att se vilka faktorer som begränsar barns ”inflytande” 

process.  För att undersökningen ska få reda på hur förskolläraren stödjer barns 

inflytande måste jag se hur relationerna ser ut mellan förskollärare och barn men 

även relationen mellan barnen. Därför används det sociokulturella perspektivet 

eftersom det belyser relation mellan människor. Relationerna kan visa hur barnen 

begränsar i sitt inflytande eftersom det är förskollärarens förhållningsätt som 

påverkar barnens inflytande (Arnér 2006, 2009, Rabaeus 2014).  
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5 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn i åldern fyra till sex år får inflytande i 

förskolan. Syftet är att ta reda på hur förskollärare stödjer barns inflytande och 

redovisa för vilka begränsningar som finns för barns inflytande i förskolan. I 

undersökningen kommer jag söka svar på frågeställningarna: 

 

1. På vilket sätt stödjer förskolläraren barns inflytande i förskolan? 

2. Vad är det som begränsar barns inflytande i förskolan? 
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6 METOD 
 

I detta avsnitt redovisas hur jag gick tillväga för insamlingen av undersökningens 

empiri. I avsnittet kommer dessa aspekter redovisas: val av metod, urval av grupp, 

hur jag gick tillväga i undersökningen. Etiska aspekter och metodkritik tas även upp i 

metoddelen. 

6.1 Val av metoder för datainsamling 

I studien användes observationer och intervjuer. Intervjuer användes för att få 

förskollärarens personliga åsikter och tankar (Denscombe 2010). I undersökningen 

användes den kvalitativa intervjun vilket innebär att intervjun är strukturerad och har 

ett bestämt syfte och fokus (Dimenäs 2007). Intervjun gav en inblick i hur 

förskolläraren arbetar med barns inflytande och gav svar på frågeställningen ”På 

vilket sätt stödjer förskollärare barns inflytande i förskolan? Observationer användes 

i undersökningen för att se hur förskollärare agerar i förskolan (Denscombe 2010). 

Observationerna visade hur barn begränsas i sitt inflytande i förskolan, vilket gav 

svaret på undersökningens andra problemställning ”Vad är det som begränsar barns 

inflytande i förskolan?” 

6.2 Urval av grupp 

Innan jag kom fram till vilka förskolor och förskollärare jag ville intervjua i 

undersökningen tog jag reda på vilka prioriterade mål förskolorna arbetade med. 

Förskollärare som medverkade i undersökningen arbetade med det prioriterade målet 

barns inflytande, vilket innebar att de var insatta i undersökningens ämne 

(Denscombe 2010, Lantz 2011). I studien medverkade tre förskollärare som arbetade 

på olika förskolor inom samma kommun, vilket gjorde att förskollärarnas arbete såg 

liknande ut beroende på att förskollärarna följde samma kommunala dokument. I 

observationerna medverkade barn som gick på avdelningarna där förskollärarna som 

intervjuades arbetade. Jag hörde av mig till förskolorna där jag var intresserad av att 

genomföra min undersökning, och informerade om vad undersökningen skulle 

handla om. Jag fick samtycke till sex observationer och tre intervjuer. Förskollärarna 

som intervjuades har olika lång erfarenhet inom förskolläraryrket. En förskollärare 

har arbetat i ett och halvt år medan en annan förskollärarna har arbetat i 30 års tid. 

Den tredje förskollärare har arbetat inom förskolan som barnskötare i många år och 

arbetat som förskollärare i sex år. 

6.3 Undersökningens genomförande 

Intervjuer: Vid utformandet av intervjufrågorna (bilaga 1) funderade jag över 

undersökningens syfte och vilka frågor som behövdes ställas för att få svar på mina 

övergripande frågeställningar. När jag bestämde mig för vilka frågor som gav svar på 

undersökningens frågeställningar funderade jag över den etiska aspekten, att inte 

ställa för personliga frågor, eftersom det är avgörande vad det gäller respondentens 

utveckling av svaren. Personliga frågor kan göra respondenten besvärad och inta en 

försvarsställning (Denscombe 2010), vilket i sin tur kan skapa en dålig atomsfär.   

Jag frågade om förskolläraren (respondenten) hade ett avskilt rum som vi kunde 

genomföra intervjun i utan att bli avbrutna (Denscombe 2010, Dimenäs 2007).   

Innan intervjun fick jag samtycke från förskollärarna att spela in intervjun. I början 



13 

 

 

av intervjun småpratade jag med respondenten så att hon kände sig avslappnad och 

fick en känsla av trygghet och det blev en bra atmosfär oss emellan. Jag började med 

att ställa de viktigaste frågorna för att senare ställa följdfrågor (Denscombe 2010).  

Under intervjun, som jag spelade in, antecknade jag även egna tankar. Jag valde att 

intervjua förskollärarna en och en på grund av att de inte skulle påverkas av andra 

kollegor. Avslutningsvis frågade jag om den intervjuade ville tillägga något i 

intervjun eller om några misstolkningar hade uppkommit, vilket gav ett tydligt avslut 

på intervjun (Denscombe 2010). Min intervjuempiri består av sammanlagt 60 

minuter. 

Observationer: I studien använde jag mig av deltagande observation, vilket innebär 

att jag som observatör är med i verksamheten för att se hur förskollärare agerar 

(Denscombe 2010 Lantz 2011). Under observationen antecknade jag viktiga 

händelser som jag senare redovisar i mitt resultat. Jag observerade hur förskolläraren 

agerade och gav barn inflytande i olika aktiviteter. Innan jag gjorde mina 

observationer gjorde jag ett observationsschema eftersom det hjälper observatören att 

enklare veta vad denne ska titta efter i sina observationer. I detta fall förskolans 

aktiviteter (Denscombe 2010), vilket gör att observatören kan se en skillnad mellan 

förskolorna. Observationsschemat bestod av tre spalter, barns inflytande, 

begränsningar i barns inflytande och egna reflektioner.  

När jag gjorde mina observationer sitter jag på en plats som inte stör förskollärarna i 

sitt arbete eftersom observatörens närvaro kan påverka förskollärarens agerande i 

situationen (Denscombe 2010, Dimenäs 2007). Min observationsempiri består av sex 

observationer. Jag har varit ute och observerat i sammanlagt 18 timmar. 

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Innan intervjun och observationen informerade jag om de olika forskningsetiska 

principerna som finns.   

Nyttjandekravet: innebär att forskaren säger vad materialet ska användas till och 

frågar om de får användas i andra forskningssammanhang. 

Konfidentialitetskravet: innebär att medverkande inte ska kunna spåras utan 

forskaren ska använda fiktiva namn.  

Samtyckeskravet innebär att de medverkande ska ge samtycke till studien.  

Informationskravet: innebär att forskaren ska informera om studien och vilket syfte 

den har (vetenskapsrådet 2012).  

Innan jag började med mina observationer skickades det ut ett brev (bilaga 2)till alla 

vårdnadshavare vars barn som berördes av min undersökning. I brevet informerade 

jag om vad undersökningen skulle handla om och att jag behövde vårdnadshavarnas 

samtycke för barns deltagande. Jag informerade om att inget i undersökningen 

kommer att kunna härledas till barnen eller förskolan studien ägt rum på.  
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6.5  Metodkritik 

Svagheter och dilemman med att använda observation är att observatörer tolkar det 

de ser och måste tänka på att deras närvaro kan påverka förskollärarens 

förhållningssätt (Denscombe 2010, Lantz 2011). Ett exempel är att förskolläraren 

känner att hon måste prestera och göra det som hon sa tidigare i intervjun. För att 

undvika dilemmat gjordes intervju och observationer olika dagar. En fördel med 

intervju är att forskaren får respondenter som är representativa det vill säga personer 

som är insatta i ämnet och har något att komma med (Denscombe 2010, Lantz 2011). 

Jag spelade in intervjun för att få med allt som sades under intervjuernas gång. En 

nackdel med att spela in är svårigheten med att höra vad som sägs när jag senare ska 

börja analysera intervjuerna (Denscombe 2010).  

En fördel med intervjun är att forskaren får med respondentens tolkningar, åsikter 

om området, vilket gör att det blir en inblick i hur förskolläraren arbetar med barns 

inflytande i förskolan. En nackdel är att förskolläraren gör något annat i praktiken än 

vad som kommer fram i intervjun. För att se om förskolläraren ger barnen det 

inflytande som kommit fram i intervjun har jag valt att observera hur barnen får 

inflytande i verksamhen. I undersökningen valde jag att intervjua förskollärarna en 

och en vilket både kan vara en fördel och nackdel för undersökningens pågrund av 

att förskollärarna inte kan få hjälp av varandra och kunna utveckla sina svar. 

Observationer ökar tillförlitligheten i undersökningen eftersom observationer ger 

observatören en inblick i hur förskollärare agerar i verksamheten (Denscombe 2010, 

Lantz 2011). 

En annan kritisk aspekt över undersökningen är att jag som observatör påverkade 

förskollärarnas förhållningsätt när jag observerade hur barns inflytande såg ut i 

verksamheten. Jag märkte att förskollärarna tänkte mycket på att ge barn inflytande 

när jag var i verksamheten och observerade. En förskollärare sa ” det här är inte 

inflytande” flera gånger under mina observationer, vilket kan tolkas som om 

förskollärarna påverkades av min närvaro 
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7 RESULTAT 
 

I resultatet kommer jag att börja med att från min empiri redovisa hur barnen ges 

inflytande i förskolan för att besvara frågeställningen: Hur stödjer förskolläraren 

barns inflytande i förskolan? Avsnittet kommer belysa aspekterna: metoder 

förskollärare använder sig av för att främja och stödja barns inflytande, vardagliga 

händelser som stödjer barns inflytande i förskolan. Avsnittet redovisar även 

aspekterna: barns medbestämmande i vardagen, barnen har inflytande över miljön, 

att lära barn förhandla och komma överens och hur förskolläraren intar barns 

perspektiv. I andra delen redovisas vad som begränsar barns inflytande i förskolan 

för att få svar på frågeställningen: Vad begränsar barns inflytande i förskolan? I det 

avsnittet redovisas aspekterna: Miljön och material, rutiner och regler, tid och 

personaltäthet och om hur förskolläraren bestämmer vilka barn som ska delta i en 

aktivitet. 

Observationerna sker på avdelningarna Näckrosen och Blåsippan, där barnen är fyra 

till sex år gamla. Förskolans avdelningar och barnens namn är fiktiva. 

 

7.1 Metoder som förskollärare använder för att främja 

och stödja barns inflytande 

Min empiri visar att metoder förskollärarna använder för att främja barns inflytande 

är reflektionsprotokoll och dokumentation (bilaga 3). 

7.1.1 Dokumentation 

Förskollärarna använder dokumentationer där de skriver vad barnen gör och säger i 

förskolan. Förskolläraren berättar: 

 I spaltdokumentationer skriver vi vad barnen gör, vad de säger och det är oftast 

det man hinner med i vardagen.  

Hur protokollen ser ut varierar för de olika förskolorna. En av förskollärarna 

använder sig av reflektionsprotokoll.  

Jag dokumenterar; Vad hände? När hände det? Var hände det? Nekar vi eller 

erbjuder vi barn inflytande och reflektion över varför inte barnet får inflytande.  

Förskollärarna menar att dokumentationen i reflektionsprotokollen som de använder 

för barns inflytande synliggör barns vardagslek. Förskollärare berättar: 

 ”Det vi fått nu hjälper, nu tittar man på vardagsleken, man ser mer vad barnen är 

intresserade av i vardagen”  

Enligt förskolläraren har ålder betydelse för barns inflytande.  

Vi gör olika på de olika avdelningarna/…/ eftersom barnen på vår avdelning är 

så pass gamla frågar vi barnen vad de vill göra. På småbarnsavdelningen 

använder vi också det här (reflektionsprotokollen) för att se vad barnen gör. 

Kanske inte så mycket vad de säger.   

Intervjun visar att förskollärarna använder samma material för att synliggöra barns 

intressen och synpunkter. En skillnad som finns är, att äldre barn kan förskolläraren 

fråga och få synpunkter från, utan att göra någon tolkning. Förskollärarna som 



16 

 

 

arbetar med yngre barn måste göra tolkningar utifrån barns kroppsspråk och sitt 

barnperspektiv och ge dem inflytande utifrån det.  

7.2 Vardagliga händelser som stödjer barns inflytande i 

förskolan 

7.2.1 Barnen har inflytande över förskolans planering 

Barnen får vara med i hela planeringsprocessen från början till slut. Förskollärarna i 

intervjuerna beskriver att det pedagogiska arbetet börjar med reflektionsprotokoll 

och spaltdokumentationer som hjälper förskollärarna att se vad barnen visar intresse 

för.   

Dokumentationerna är grund till veckoreflektion där arbetslaget reflekterar vad som 

skett under veckan och vad barnen har visat intresse för och utifrån det planerar 

förskolläraren den kommande veckan på förskolan. I intervjuerna framkommer det 

att barnen är huvudpersonen i den pedagogiska planeringen och planeringen utgår 

från barnens intressen. Förskollärarna spinner vidare på de intressen som barnen 

visar. En förskollärare förklarar:  

När barnen uttryckt en specifik sak påverkar det vår planering. Vi gör ingen 

färdig planering som vi pedagoger har bestämt, den beror på vad barnens intresse 

hamnar någonstans. 

. 

Det som har kommit fram i min intervjuempiri visar förskollärarna i mina 

föreliggande observationer.  

 

 

I observationen från Näckrosen sitter förskolläraren med i barnens aktivitet och 

dokumenterar händelsen. Förskolläraren spinner vidare på barnens intresse för 

målning i en kommande planering av en aktivitet. Observationerna visar att 

förskolläraren tänker ur ett barns perspektiv eftersom denne visar intresse för barns 

tankar och lyssnar på vad barnen har att säga och hon vill se vad barnet visar intresse 

för. Förskolläraren respekterar och låter barnens tankar vara ledande i samtalet utan 

att samtalet påverkas av förskollärarens tolkning. Barnen får sin åsikt respekterad 

och barnen får tolka sin egen livsvärld.  Förskolläraren vill veta hur och vad barnen 

Observation på Näckrosen 

En pojke börjar måla medan en annan pojke håller på att blanda färger på sitt 

målarstaffli. Förskolläraren går ut och hämtar papper och penna och sätter sig vid 

en stol bredvid barnen för att dokumentera. 

Pojke: Du göra ett blubbmönster. 

Förskollärare: Hur ser det ut? Kan man äta? 

Pojke: Nej. Det ser ut som hästar. Hästar my little ponny försvinner i den rosa 

färgen 

Förskollärare: Är det my little ponny hmmm 

Pojke: Jag vill ha en ny färg. 

Pojkarna fortsätter måla tills de är färdiga.  
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tänker och hur barnets tankar kan leda vidare till en pedagogisk aktivitet.   

Förskolläraren har lyssnat till barnens röster och tagit tillvara på rösterna i sin 

fortsatta planering.  

Förskollärarna sätter sig ner vid nästa veckoplanering och reflekterar över vad 

barnen har visat intresse för. De kommer överens om att erbjuda barnen att få prova 

på kulmålning. Förskolläraren förklarar i intervjun: 

Kulmålningen var en fortsättning på att två pojkar målade i målarrummet/…/. 

Pojkarna visade intresse för färger därför bestämde vi i arbetslaget att barnen 

skulle erbjudas att göra kulmålning. 

I nästa observation ska barnen göra en målaraktivitet: Kulmålning. Förskollärarna 

bestämmer att tre barn ska delta i aktiviteten åt gången. Tre barn sitter i rummet och 

förskolläraren håller på att plocka fram materialet. 

 

 

 

 

 

 

Förskolläraren frågar vilka färger barnen vill ha, men barnen hinner inte svara. 

Förskolläraren börjar klicka ut färgerna på pappret. I observationen bestämmer 

förskolläraren hur mycket och vilken färg barnen vill ha till målaraktiviteten.  

7.2.2 Barnen har inflytande över miljön 

I intervjuerna beskriver förskollärarna att barnen har chans att påverka förskolans 

fysiska miljö och hur barnen vill att miljön ska se ut. Förskolläraren förklarar:  

Vi har suttit tillsammans med barnen och bestämt regler. Barnen har fått 

bestämma hur många barn som får vara med i de olika miljöerna. Det är de 

själva, inte vi som säger, nu kan det bara vara så här många här. Det är barnen 

som exempelvis säger, här passar det med fyra stolar och då kan det bara vara 

fyra personer här i verksamheten.  

Förskollärarna berättar i intervjuerna att de använder sig av sina observationer för att 

skapa miljöer utifrån barnens intressen. Förskollärarna menar att det ska finnas en 

miljö som är på barnens nivå och att de ska få utforma den utifrån sina åsikter och 

tankar.  

 ”Man skapar miljöer efter vad man sett” 

7.2.3 Barns medbestämmande i vardagen. 

I intervjuerna framkommer det att barnen får möjligheter till inflytande genom att 

bestämma vad de vill göra. 

 ”Vi låter barnen vara med och påverka vad de vill göra” ”exempelvis om vi ska 

gå till gympan får barnen bestämma vad vi ska ha för aktivteter”.   

Det framkommer även att förskolläraren försöker tillgodose barnens intressen i 

förskolan. En förskollärare menar att om ett barn kommer med ett förslag så försöker 

Förskollärare: Vilken färg vill du ha? (Grundfärgerna är framplockade och står 

på bordet). Innan barnet hinner svara börjar förskolläraren hälla alla fyra färger 

på barnens papper.  

Förskollärare: Jag pluttar ut alla färger eftersom de färgerna kommer så snabbt, 

annars hade ni fått göra det själva. 
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förskolläraren tillgodose förslaget om det går. Om barnens intressen inte går att 

tillgodose ”just då” på grund av att rutinerna på förskolan t.ex. lunch står i vägen 

försöker förskolläraren förklara för barnen att aktiviteten kan göras vid ett senare 

tillfälle. Observationerna visar att barnen får göra aktiva val på förskolan. Det kan 

vara allt ifrån att välja vilken och hur mycket mat barnen vill ha, om barnen vill delta 

i en aktivitet osv. Min empiri visar även att barnen får göra val utifrån det som 

erbjuds till barnen. Ett exempel kan vara en fruktstund där en tallrik skickas runt med 

olika sorters frukt. Ett aktivt val barnen kan göra i fruktstunden är att välja vilken 

frukt de vill ha och om de vill ha frukt eller inte. Barnen har även inflytande över hur 

länge de vill att en vald aktivitet ska pågå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer från Näckrosen  

På Näckrosen och barnen gör en målaraktivitet. En grupp är färdig och tre nya 

barn ska in till aktiviteten. Barnen på avdelningen har fri lek och förskollärarna tar 

in tre barn till målaraktiviteten åt gången. Förskolläraren Anja går runt och frågar 

varje barn om de vill delta i målaraktiviteten. De barn som vill delta går in och 

börjar med målaraktiviteten. I målar aktiviteten vill ett barn fortsätta måla. 

Pojke: Jag vill göra en till.  

Förskollärare: Då hämtar vi ett nytt papper 

 

Mellanmål på Näckrosen 

Två förskollärare och tre barn sitter vid matbordet. 

Förskollärare: Vad vill du ha (tittar på en pojke vid bordet) 

Pojke: En macka 

Förskolläraren skickar en macka till pojken. Förskolläraren frågar alla barn vad de 

vill ha till mellanmålet. Förskolläraren fortsätter att fråga barnen, vad vill ni 

dricka, vatten eller mjölk? 

Barnen svarar och drickan skickas till barnen beroende på vad de valt och barnen 

häller upp sin dricka i sina glas 

 

Lunchsituation på Näckrosen 

Barnen sitter och läser varsin bok och förskolläraren tar några barn i taget som får 

gå och sätta sig vid matbordet. Maten står vid ett annat bord, barnen får gå och 

hämta hur mycket barnen vill ha och går sedan och sätter sig vid bordet.  

 

Fruktstund på Näckrosen 

Det är dags för fruktstund på Näckrosen. Barnen sitter vid bordet och en tallrik 

skickas runt med två frukter på. Barnen får välja vilken frukt som de vill ha och 

tallriken går runt och ett barn i taget får ta en frukt åt gången. När barnen har ätit 

upp sin frukt skickas tallriken runt ett varv till och barnen får bestämma om de vill 

ha en till frukt.  
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7.2.4 Att lära barn förhandla och komma överens 

Observationerna visar att förskollärarna lär ut demokratiska värderingar till barnen i 

förskolan och de demokratiska värdena är: respekt för människan, förhandlingar av 

olika slag vilket ger en överenskommelse mellan barnen och att barnen får vara med 

och rösta.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I observationen lyssnar förskolläraren på barnens önskemål och genomför deras 

önskemål. I situationen lär hon ut det demokratiska värdet förmedling. 

Förskolläraren försöker få barnen att förmedla med varandra så att båda parterna 

(barnen) ska bli nöjda. När förskolläraren märker att det inte fungerar förmedlar hon 

mellan barnen och de kommer fram till ett gemensamt beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationen visar att förskolläraren respekterar barnen eftersom hon vill ha Adams 

godkännande om något mer barn får delta. Om inte Adam hade godkänt sin vän, vad 

hade hänt? Kan respekten för Adam göra att Bosse blir utanför?  

I observationen får Adam inflytande eftersom förskolläraren respekterar hans lek och 

Adam får välja sin lekkamrat. 

Förskolläraren respekterar Bosse eftersom hon läser in barnets kroppsspråk och 

märker att Bosse behöver hjälp med att fråga sin kompis, vilket gör att förskolläraren 

frågar Adam om Bosse får delta.  

 

 

 

 

Vi vill ha musik:  

På avdelningen Blåsippan har barnen ätit frukost och ska börja leka. En flicka och 

pojke kommer och frågar en förskollärare om barnen får lyssna på musik. 

Förskollärare: Vad vill ni lyssna på? 

Pojke: Tirex 

Flicka: Den som var igår (Flickan vill lyssna på den cd skiva som barnen lyssnade 

på dagen innan, vilken sitter i cd spelaren) 

Förskollärare: Ni får komma överens om vilken skiva ni ska lyssna på.  Kan flickan 

få lyssna på sin låt först sedan får du lyssna på din låt?  

Förskolläraren får godkännande av pojken och sätter på musiken och barnen börjar 

dansa. 

 

Observation Näckrosen: 

Ett barn sitter och leker med dinosaurier och Bosse kommer in i rummet. 

Förskolläraren: Vad vill du leka med? 

Bosse: Dinosaurier  

Fröken och Bosse går fram till Adam som leker med dinosaurier och 

förskolläraren försöker få Bosse att själv fråga om han får delta i leken. Bosse ser 

blyg ut och förskolläraren får fråga om Bosse får delta i leken och får Adams 

godkännande. 
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Observationen visar att förskolläraren har valt ut vilka färger barnen får rösta om. 

Barnen har inflytande genom att rösta och därmed lyssnar förskolläraren på barnens 

röst. Förskollärarna vill lära ut det demokratiska värdet röstning och att majoriteten 

vinner över minoriteten och att demokrati handlar om förhandling mellan människor 

och att komma fram till ett gemensamt beslut. Förskolläraren vill lära barnen att 

inflytande inte handlar om att få sin vilja igenom, vilket påpekas i intervjuerna. 

Inflytande handlar inte om att barnen ska bestämma hela tiden. Barnen ska känna 

att de blir lyssnade på och att deras röst är viktig. 

 

7.2.5 Förskolläraren intar barns perspektiv 

Forskning visar att barnen får inflytande om förskolläraren utgår från barns 

perspektiv. Flera av mina observationer visar att förskolläraren tar eller försöker 

närma sig barnets perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röstning på Blåsippan 

På Blåsippan ska barnen göra en målaraktivitet och barnen får rösta om vilken färg 

de ska börja med. I observationen deltar tre flickor, tre pojkar och en förskollärare. 

Färgerna står framme (vatten hälls i färgerna så att barnen kan spruta med dem 

senare) på bordet. 

Förskollärare: Vilken färg vill ni ta? Hur många vill ha grön?  

Tre barn räcker upp handen och förskolläraren frågar hur många som vill ha röd. 

Tre barn räcker upp handen. 

Förskollärare: Hur ska vi göra, det är lika många på varje. Förslag? 

En flicka kommer in i målarrummet och vill delta i aktiviteten.  

Förskollärare: Du får välja vilken färg du vill ha.  

Förskolläraren tittar på flickan. Flickan väljer röd, vilket gör att förskolläraren 

börjar blanda den röda färgen med vatten. Samtidigt som hon förklarar att nu har 

fyra barn valt röd och 3 barn valt grön därför börjar vi med röd.     

 

Observation Blåsippan 

Barnen ska göra en målaraktivitet utomhus och förskolläraren har hängt upp ett 

stort skynke på lekstugan. Förskolläraren bestämmer att tre barn ska måla i taget.  

Förskolläraren börjar med att fråga barnen vad de vill ha för material att måla med 

och vilken färg barnen vill ha. Barnen börjar måla. Allteftersom de målat färdigt 

går de iväg och leker samtidigt som ett nytt barn börjar måla. En flicka har stått 

och tittat på när de andra målat, hon ser blyg ut. Förskolläraren uppmärksammar 

flickan och väljer material och färg åt henne som hon kan använda sig av i 

aktiviteten och flickan börjar måla. Aktiviteten har pågått en stund och de flesta 

barn har fått prova på att måla. En förskollärare kommer och frågar om alla barn 

har fått chans att måla. Förskolläraren som har varit med i aktiviteten säger att det 

är några barn som inte har målat. Förskolläraren går iväg och frågar barnen som 

inte har deltagit i aktiviteten om de vill måla, vilket barnen vill. 
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Observationen visar att barnen får bestämma om de vill delta i aktiviteten och 

förskolläraren frågar barnen flera gånger om deras deltagande. Förskolläraren har en 

ambition om att alla barn ska delta. Detta visar sig i observationen när förskolläraren 

hjälper den blyga flickan in i aktiviteten. I aktiviteten får barnen göra egna val av 

material och vilken färg de vill måla med. Detta visar att förskolläraren har respekt 

för barnet och tar ett barns perspektiv  

Förskolläraren väljer material till den blyga flickan vilket gör att för flickans del är 

inflytandet att hon får bestämma om hon vill delta i aktiviteten.  

7.2.6 Sammanfattning 

Intervjuempirin visar en ambition hos förskollärarna att få med barns inflytande i 

planeringen av verksamheten. Det finns ingen färdig planering utan planeringen 

utgår från barns intresse och ambitioner. Förskollärarna förklarar flera olika metoder 

för att få med barns tankar och åsikter i planeringen. Den mest använda är 

pedagogiska dokumentationer, eftersom det är ett reflektionsarbete mellan barn och 

förskollärare till förskollärare.  I Intervjuerna förklarar förskollärarna att barnen får 

inflytande genom att barnen får bestämma vad de vill göra, därmed påverkar barnen 

sin situation på förskolan. 

Observationerna visar att barnen exempelvis får bestämma över hur mycket mat de 

vill äta, barnen får ta sin mat själva men att förskollärarna finns till hands om det 

skulle behövas.  

Observationerna visar att förskolläraren vill ge barn inflytande och tillgodose barns 

önskningar i den mån det går. Barnen får inflytande genom olika demokratiska 

värden och förskolläraren lär ut vad demokrati innebär. I röstningen och 

förhandlingen vill förskolläraren tillgodose barns önskningar och vill ge en förståelse 

för att människan får förhandla fram sina åsikter och ett gemensamt beslut fattas, där 

allas röster är hörda. 

I flera observationer visar förskolläraren en ambition att närma sig barns perspektiv 

eftersom hon lyssnar på barnen och reflekterar över vilka val barn vill göra och 

respekterar barnens val, exempelvis får de bestämma om de vill delta i en aktivitet. 

Resultatdelen redovisar för hur förskollärare stödjer barns inflytande genom att 

beskriva vilka metoder och möjligheter det finns för barns inflytande i förskolan. I 

den andra delen redovisas hur bans inflytande begränsas i förskolan. 

7.3 Begränsningar till barns inflytande i förskolan 

I kommande del redovisas vilka begränsningar som finns för barns inflytande med 

hjälp av empirin. Den andra delen kommer redovisa hur miljön, material, rutiner, 

regler, att förskolläraren väljer vilka barn som ska delta i en aktivitet och 

personaltätheten och tiden är faktorer som begränsar barns inflytande. 

7.3.1 Miljön och material 

I intervjuerna framkommer det att miljön är en begränsning för barnens inflytande på 

förskolorna. Förskolläraren berättar:  

Dels begränsar lokalerna, alla kan inte vara på ett ställe samtidigt. Det är inte alltid 

som barnen får vara där de vill vara och får vänta. 
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Empirin visar att både materialet och miljön begränsar barns inflytande eftersom 

aspekterna avgör vart barnen får leka och vilket material som får användas i leken. 

Empirin visar att barnen får använda ett visst material i en bestämd miljö, vilket 

kommande observation visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den insamlade empirin visar att aspekterna: materialet, miljön och regler hänger 

samman med varandra. Det finns en regel på förskolorna att vissa rum är menade för 

speciella lekar. I hemvrån ska barnen leka affär och mamma, pappa, barn lekar och 

det finns material som erbjuder barnen till just de lekarna. Materialet får inte flyttas 

ut till något annat rum på förskolan, utan materialet ska finnas i det rum som är 

avsett till leken materialet passar för. I observationerna ser vi att förskolläraren har 

en vänlig makt över barnen. Förskolläraren försöker få barnen att göra som hon vill 

genom att vara med i deras lek och diskutera fram att barnen måste vara i ett avskilt 

rum. 

 

 

 

 

 

Observation Blåsippan 

Tre barn leker mamma pappa barn. Barnen går i hallen med en dockvagn och en 

väska. 

Barn: Kom nu vi ska gå till affären.  

Barnen går i hallen och låtsats gå till affären. En förskollärare ser barnens aktivitet 

och kommer ut och säger: 

Förskollärare: Här får ni inte gå med dockvagnen. 

Barn: Men vi ska gå till affären och det här är vägen.  

Förskolläraren: Kan inte affären vara därinne (hon pekar mot hemvrån).  

Barnet försöker en gång till att förklara att hallen är vägen till affären.  

Förskollärare: Nu är ni framme vid affären. Barnen lyssnar på förskolläraren och 

går in i hemvrån och leker affär.  

 

Observation Blåsippan 

En pojke kommer ut med byggklossar i matrummet. 

Förskollärare: Byggklossar leker vi med där inne. (Förskolläraren pekar mot 

byggrummet).  

Pojken lyssnar inte och börjar bygga med klossarna. Barnet visar förskolläraren att 

han vill ha hjälp.  

Förskollärare: Lägg in byggklossarna där de ska vara. 
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Observationen visar att det sker ett socialt samspel mellan barnen i leken. Det finns 

en makt i leken eftersom Mårten förklarar hur leken ska vara. Axel hämtar det 

material som Mårten tycker ska användas i leken. Observationen visar att barnen 

avbryts i sin lek av de regler som finns på förskolan.  En regel är att leken ska ske i 

bygghörnan. 

Flera observationer visar att materialet ofta en begränsning för barns inflytande. I 

flera av de planerade aktiviteterna är förskolläraren ofta och plockar fram de material 

som ska användas i aktiviteten. I barnens egna val är även materialet otillgängligt för 

barnen. Ett exempel är när barnen ska måla på Näckrosen. Pojkarna tar varsitt papper 

och en pensel men de når inte målarfärgerna som står högt uppe i ett skåp. En pojke 

går och frågar förskolläraren om hon kan hjälpa honom ”Kan du hjälpa oss med 

färgerna?” Förskolläraren frågar vilka färger barnen ska ha. Pojken svarar: Jag vill 

ha blå och rosa. Förskolläraren plockar fram färgerna och frågar vilka färger den 

andra pojken vill ha. Han har svårt att bestämma sig så förskolläraren plockar fram 

alla färger som finns i skåpet. Efter en stund när pojkarna har målat vill en av 

pojkarna ha en ny färg och han ber återigen förskolläraren om hjälp. Förskollärare: 

Alla färger är framplockade. Pojken börjar måla. Observationen visar att materialet 

är otillgängligt för barnen och de måste fråga förskolläraren om hon kan hjälpa dem 

att plocka ner materialet.  

En annan begränsning som förskolläraren gör med materialet är att hon bestämmer 

hur mycket material barnen får använda. Barnen får inte bestämma hur mycket 

material de vill använda i aktiviteten.  Flera exempel på det är när barnen ska göra 

planerade målaraktivteter på förskolorna, där barnen inte får bestämma hur mycket 

färg de ska ha till sin aktivitet. Förskollärarna uttrycker det:  

Ni får säga till om ni vill ha mera färg:  

Jag pluttar ut alla färgerna på pappret eftersom det kommer så snabbt, annars 

hade ni fått göra det själva. 

 

Bygglek på Näckrosen 

Två pojkar (Mårten och Axel) är i bygghörnan och leker. Bygghörnan ligger i ett 

hörn och du måste gå upp för en trappa för att komma till bygghörnan. 

Mårten: Jag behöver fler sådana här (visar upp en röd kloss för Axel). Axel börjar 

ta fler röda klossar. De här kan vi ha som plankor (två stora pappersrullar). Mårten 

tar ner plankorna för trappen. 

Axel: Vi får inte vara där.  

En pedagog ser vad som händer och avbryter Mårten. 

Pedagog: Inte här på golvet. Ni får vara till det första trappsteget. (pedagogen har 

gått fram till trappsteget och visar med händerna) Ni får vända här.  

Axel: Jag sa till honom innan. 

Pojkarna börjar tillsammans plocka undan.  

Pedagog: Gick det inte som ni hade tänkt? 

Mårten: Vi vill inte leka mer. 
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7.3.2 Regler och Rutiner 

Min empiri visar att barnen begränsas pågrund av rutiner och regler som finns på 

förskolan. Vi återgår till Blåsippan och målaraktiviteten utomhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationen visar att förskolläraren är tvungen att avbryta barnens aktivitet för det 

är dags för lunch på förskolan, vilket visar att förskolans rutiner avbryter barns 

aktiviteter och därmed begränsar barns inflytande. Jag tolkar det som att 

förskolläraren försöker tillgodose barnens aktivitet eftersom hon låter barnen måla en 

gång till efter att förskolläraren sagt till om att barnen ska plocka ihop, kanske kunde 

förskolläraren gett barnen chans att måla senare under dagen?  

Observationen i det här fallet visar att barnen inte hade någon chans att få inflytande 

över de olika rutinerna som finns på förskolan. Barnen måste rätta sig efter dem. 

Min empiri visar att en regel på en förskola var att barnen måste säga till 

förskolläraren när och vilken aktivitet barnen vill leka med och det beror på att 

lokalerna är små. 

Under mina observationer berättade en förskollärare till en vikarie:   

Barnen måste fråga dig (vikarien) först innan de byter aktivitet. När barnen har 

frågat ska du anteckna vilken ny aktivitet barnen börjar med. .  

Barnen måste leka med aktiviteten en stund och inte springa från en aktivitet till en 

annan. Förskolläraren förklarar vidare att det görs för att barnen inte ska springa 

omkring och runt till andra avdelningar. Personalen vill veta vart barnen befinner sig 

någonstans i förskolan. Observationen visar att barnen inte får springa omkring och 

vara högljuda på förskolan vilket visar att det finns en syn på hur barnen bör vara och 

uppföra sig.  

 

 

Målaraktivitet på blåsippan 

Nu har alla barn målat färdigt utan två, en flicka och en pojke. Det är tid för lunch 

på förskolan, vilket gör att barnen måste börja plocka ihop material som används 

till aktiviteten. 

Förskollärare: Vi måste börja plocka ihop 

Barnen forsätter måla och tar mer färg till sin aktivitet.  

Förskollärare: Ni får måla en gång till, sedan måste vi plocka ihop.  

Flickan tar sin pensel och börjar plocka ihop medan pojken tar mer färg för att 

fortsätta måla. Förskolläraren tar penseln från barnet och plockar ihop sista 

grejorna och barnen börjar gå in på förskolan. 
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7.3.3 Förskolläraren bestämmer vilka barn som ska delta i 

aktiviteten 

I en del observationer bestämmer förskolläraren vilka barn som ska få delta i 

aktiviteten. Flera observationer visar att barnen går iväg och gör något annat. 

Förskolläraren får gå och hämta barnen och säga åt dem att de ska delta i aktiviteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liknande situation har jag observerat när barnen ska göra en målaraktivitet på 

Näckrosen. 

 

 

 

 

 

 

 

Observationen visar att barnen vill göra något annat än den planerade aktiviteten 

eftersom de går och leker med något annat. Barnen är inte intresserade av aktiviteten 

men barnen påverkas av förskolläraren när hon säger att barnen ska delta i 

aktiviteten. När förskolläraren väljer barn till aktiviteten har hon sett att barnet visat 

ett intresse för den planerade aktiviteten. 

7.3.4 Tid och personaltäthet 

I mitt material är tiden och personaltätheten en faktor som begränsar barns inflytande 

i förskolan. I mina intervjuer förklarar förskollärarna  

Vi är för få pedagoger” ”man kan inte hjälpa alla på en gång/…/ när man har tid 

kan deras intresse ha svalnat” 

Hur många det är i personalen och om det är en sen eftermiddag då man är 

ensam i gruppen”  

 

 

Bakning på Blåsippan 

Barnen ska baka på Blåsippan och förskollärarna står och diskuterar om vilka barn 

som ska delta i aktiviteten. 

Förskollärare1: Vilka barn låter du vara med i aktiviteten? 

Förskollärare 2: Jag tar de här två pojkarna.  

De andra barnen ska gå ut på gården. En av de utvalda pojkarna går till tamburen 

och börjar och klä på sig men en förskollärare hinner stoppa honom och tala om 

för honom att han ska vara inne och baka. Pojken följer med förskolläraren och 

börjar med aktiviteten.  

 

Målaraktivitet på Näckrosen: 

Förskolläraren står och plockar fram material medan två barn sitter i rummet (tre 

barn ska delta). Förskolläraren tittat ut i lekrummet och ser att pojken som ska 

delta sitter och leker med legobitar. Förskolläraren går ut till pojken och säger: 

Skulle du inte göra målarexperimentet? Hade du glömt bort det? Pojken lyssnar 

på förskolläraren och följer med in i målarrummet. Barnen påbörjar sin 

målaraktivitet. 
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Sådana situationer har jag observerat på förskolorna. Ett exempel är när barnen på 

blåsippan ska göra svampar tillsammans med avdelningen Vitsippan. När 

avdelningen Vitsippan kommer till avdelningen Blåsippan har barnen på Blåsippan 

redan börjat med sin aktivitet.  

 

 

 

 

 

Förskollärarna antyder att personaltätheten är av betydelse, vilket även kan kopplas 

till första citatet ” man kan inte hjälpa alla på en gång” En annan förskollärare 

utrycker:”24 barn kan inte göra 24 saker, då räcker vi inte till. Citaten och 

observationerna visar att tiden är en avgörande aspekt för barns inflytande i 

förskolan. Förskollärarna vill tillgodose barns önskningar men tiden och 

personaltätheten avgör om det blir möjligt. Observationerna och intervjuerna visar att 

förskolläraren har ambition om att barn ska få inflytande i förskolan eftersom de 

försöker hinna med alla barns intressen och önskningar. Men eftersom det inte finns 

tillräckligt med personal får barnen vänta vilket kan leda till att deras intressen 

slocknat. En annan aspekt är att barnen får lära sig vänta på sin tur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I observationen försöker förskolläraren tillgodose barnets val, men förskolans rutiner 

gör att barnet inte kommer att hinna med sin aktivitet. Förskolans rutiner och regler 

gör ofta att barnen får avbryta sina aktiviteter på förskolan. Hon ger barnet ett 

alternativ genom att barnet får göra sin aktivitet på eftermiddagen då det finns mer 

tid. Förskolläraren försöker tillgodose barnets förslag genom att ge flickan alternativ 

på målarmaterial och förskolläraren accepterar att flickan vill göra en annan aktivitet. 

När flickan har bytt aktivitet får hon bestämma vilka pärlor och pärlplatta hon vill 

använda sig av.  

7.3.5 Sammanfattning 

I resultatet finns det flera faktorer som begränsar barns inflytande i förskolan. 

Förskolans organisation det vill säga rutiner, regler och tid är faktorer som begränsar 

barns inflytande. Empirin visar att förskollärarens ambitioner att främja barns 

inflytande påverkas av förskolans rutiner. Exempelvis att barnens aktiviteter måste 

avbrytas när det är lunch en viss tid under dagen. Min empiri visar också att barnen 

kan begränsas av varandra i leken.  

Observation på Blåsippan 

Förskollärare (Vitsippan): Lät du barnen hälla i ingredienserna till degen? 

Förskollärare (blåsippan): Nej, barnen fick räkna hur mycket de skulle vara av 

ingredienserna. Det är ont om tid. 

 

Observation på Blåsippan 

En flicka och två pojkar sitter i målarrummet och pysslar. Flickan vill måla och 

hämtar en kartongbit och målarfärg. Förskolläraren ser detta. 

Förskollärare: Det där kan du inte göra nu. Du får måla i eftermiddag, vi hinner 

inte nu, vi ska äta. 

Förskolläraren går och hämtar kladdkritor och försöker få flickan att måla med 

kritorna istället. Barnet vill inte ha kladdkritorna utan bestämmer sig för att pärla 

en pärlplatta och hon blir nöjd. Flickan får bestämma vilken pärplatta hon vill ha. 
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8 ANALYS 
 

Analysen är uppdelad i två delar. I den första delen analyseras observationer och 

intervjuerna om hur förskolläraren stödjer och hur barnen får inflytande i förskolan. 

Den andra delen analyseras observationer som visar att barnen begränsas i sitt 

inflytande i förskolan. 

8.1 Förskolläraren stödjer barnen i sitt inflytande 

Flera observationer och intervjuer visar att barnen får inflytande i förskolan. I en 

observation sitter förskolläraren ner och diskuterar vad barnen gör i sin 

målaraktivitet. I observationen skapar förskolläraren samtalsämnen tillsammans med 

barnen, vilket ger barnen inflytande, enligt (Westlund 2011). Senare används 

dokumentationen till en kommande aktivitet. Det visar att förskolläraren tar tillvara 

på barnens intressen i sin fortsatta planering av verksamheten. Barnen får inflytande 

genom att förskolläraren planerar efter barns intressen (Westlund 2011). 

Observationen visar att förskolläraren planerar en pedagogisk aktivitet efter två barns 

intressen.  Vad är det som säger att alla barn vill måla? Sker det dokumentationer 

dagligen som gör att alla barns initiativ och intressen utvecklas till en pedagogisk 

aktivitet? Barnen får inflytande när förskolläraren diskuterar och tar tillvara på 

barnens initiativ (Åberg & Lenz-Tagucci 2005). Observationen visar att 

förskolläraren tar vara på barns initiativ eftersom det var barnen som började med sin 

målaraktivitet, vilket kan tolkas som att barnen har tagit ett eget initiativ och bestämt 

vilken aktivitet som de vill göra på förskolan. När förskolläraren dokumenterar sitter 

hon ner och diskuterar med barnen om deras aktivitet. Om observationen tolkas ur ett 

sociokulturellt perspektiv ser vi att barnen kan lära sig och få ny kunskap genom 

språket eftersom det sker en diskussion i aktiviteten (Kravtsoy & Kravtsoya 2011). 

En annan tolkning kan också vara att förskolläraren vill lära sig och förstå vad 

barnen gör för aktivitet och att hon kan ta lärdom av vad barnen säger för att utveckla 

en aktivitet.  

I planerade aktiviteter exempelvis när barnen gör en kulmålning får barnen inget 

inflytande. I observationen visar förskolläraren ingen ambition om att barnen ska få 

bestämma färger. Förskolläraren bestämmer vilka och hur mycket färger barnen vill 

ha. En tolkning på att förskolläraren väljer vilka och hur mycket färger barnen ska ha 

i aktiviteten är att förskolläraren vill lära ut regler till barnen i förskolan. Förskolan 

ska uppfostra demokratiska medborgare och lära ut de normer och värderingar 

samhället vilar på (skolverket 2010). En annan tolkning på varför förskolläraren 

bestämmer hur mycket material som ska användas i aktiviteten är att förskolläraren 

inte anser att barnen är tillräckligt gamla för att få inflytande. Enligt förskolans 

läroplan ska ge barnen inflytande genom att barnen ska få ta ansvar för sina 

handlingar efter barnens ålder (skolverket 2010). Eller kan det bero på att det inte 

finns tillräckligt med tid till aktiviteten, så förskolläraren häller färgerna för att 

aktiviteten ska gå snabbare?  

Barnen får inflytande och vara medbestämmande under dagen på förskolan. 

Observationerna visar det när barnen får välja mat, frukt osv. I observationerna får 

barnen inflytande över att ha olika valmöjligheter (Aspán 2009). Barnen får göra val 

utifrån vilken frukt eller hur mycket mat barnen vill ha. Begreppet inflytande innebär 

även att barnen ska få vara med och påverka och bestämma (svenska akademins 
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ordbok). Inflytande kan även innebära att barnen ska vara med och bestämma över 

förskolans vardag (Åberg & Lenz-Tagucci 2005). Om observationen tolkas ur dessa 

synvinklar får barnen inget medbestämmande i förskolan. Barnen får inte vara med 

och bestämma vilken mat och frukt som ska serveras. En annan tolkning kan vara att 

förskolläraren ger barnen inflytande efter ålder, vilket läroplanen förespråkar 

(skolverket 2010).  

I resultatet får barnen inflytande genom olika demokratiska aspekter. Barnen får vara 

med och rösta och det sker en förmedling mellan barnen på förskolan. Westlund 

(2011) menar att barnen får inflytande när förskolläraren stödjer interaktionen mellan 

barnen på förskolan. Flera observationer visar att en förmedling sker och 

förskolläraren försöker att få barnen att själva förmedla mellan varandra. I en 

observation vill barnen lyssna på musik och förskolläraren försöker få barnen att 

komma överens om vilken skiva de ska lyssna på. Om observationen tolkas ur ett 

demokratiskt perspektiv får barnen lära sig demokrati. Detta sker när barnen ska 

komma fram till ett gemensamt beslut (Arnér & Sollerman 2013). En tolkning är att 

barnen lär sig utifrån det sociokulturella perspektivet eftersom det innebär att barnen 

lär sig normer som finns i deras kultur (Kravtsoy & Kravtsoya 2011). I observationen 

försöker förskolläraren lära ut de normer och regler som gäller på förskolan En regel 

är att barnen får vänta på sin tur och förskolläraren vill få ett barns godkännande om 

han kan vänta på att lyssna på sin låt. Observationen visar att förskolläraren först vill 

att barnen ska lösa situationen själva men hon märker att det inte fungerar. Det gör 

att förskolläraren måste hjälpa barnen i sin förmedling. Om det tolkas ur det 

sociokulturella perspektivet ger förskolläraren barnen lite hjälp för de ska kunna lära 

sig utifrån den proximala utvecklingszonen (Divires 2000). När förskolläraren lär 

barnen de demokratiska värderingarna lär sig barnen utifrån det sociokulturella 

perspektivet eftersom de innebär att de lär sig i samspelet med andra (Kravtsoy & 

Kravtsoya 2011). Förmedlingen mellan barnen och förskolläraren leder till att barnen 

får ett visst inflytande eftersom båda barnen får lyssna på sina låtar. 

Röstningsobservationen visar att barnen får inflytande och lär sig ett demokratiskt 

värde. Barnen får sin röst hörd, vilket demokrati innebär (Arnér & Sollerman 2013). 

En annan tolkning av röstningsobservationen är att barnen får inflytande eftersom 

barnen får göra valmöjligheter (Aspán 2009). Barnen får göra val när de väljer vilka 

färger som ska röstas om först. Barnen får göra ett självständigt och aktivt val 

eftersom de får bestämma vilken färg de ska rösta på men de får lära sig att deras val 

kan röstas ner om fler barn vill ha en annan färg.  

8.2 Barnen begränsas i förskolan 

Resultatet visar att barnen begränsas av olika rutiner i förskolan. Markström (2005) 

menar att förskolan har flera rutiner under dagen exempelvis frukost och lunch vid 

vissa tider, vilket undersökningens observationer visar. Ett exempel är när barnen gör 

en målaraktivitet utomhus och två barn inte hinner göra färdigt sina aktiviteter 

eftersom barnen ska äta lunch på förskolan. Förskolläraren i observationen har en 

förmedling och accepterar barnens förslag eftersom förskolläraren låter barnen måla 

varsin gång innan de blir tvungna att plocka ihop materialet. Observationen visar att 

tiden är en faktor som begränsar barns inflytande. Flera observationer visar det men 

förskolläraren respekterar barnens val och försöker att få barnen att göra sina valda 

aktiviteter senare under dagen då det finns mer tid. Om vi ser observationerna ur en 

demokratisk synvinkel finns det en diskussion mellan barnen och förskolläraren där 
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alla inkluderas och får sin röst hörd (Arnér & Sollerman 2013). Förskolläraren 

försöker tillsammans med barnen komma överens om en annan tid då barnen kan 

göra aktiviteten en annan tid på dagen. I observationen vill förskolläraren lära barnen 

att ett demokratiskt samhälle består av regler och rutiner. Dessa måste finnas för att 

samhället ska fungera. Förskolan ska uppfostra demokratiska medborgare och lära 

barnen de demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på (skolverket 

2010). I ett demokratiskt samhälle kan inte barnen få sin vilja igenom i alla 

situationer utan måste lära sig respektera de lagar och regler som finns för att 

samhället ska fungera.  

Resultatet visar att faktorerna miljö, material, rutiner och regler hänger samman på 

förskolorna.  I förskolorna finns en regel om att ett visst material ska finnas i en viss 

miljö. Materialet får inte flyttas från miljön. Flera observationer tyder på det. En 

observation visar att barnen ska leka en viss lek i en viss miljö. En tolkning är att 

förskolläraren vill lära ut de regler som finns på förskolan. Förskolan ska uppfostra 

demokratiska medborgare och lära ut de normer som finns i ett demokratiskt 

samhälle (skolverket 2010). I observationen är förskolläraren på barnens nivå och 

försöker att inta ett barns perspektiv eftersom barnens lek får ha en mening för dem 

(Svenning 2011). Förskolläraren är i barnens värld när hon försöker få barnen att 

göra efter de regler som finns på förskolan. Förskollärarna är i barnens lek och säger 

att exempelvis affären kan vara i ett rum där leken tillåts.   

I en annan observation som visar att rutiner, regler, miljö och material hänger 

samman är när två pojkar leker i byggrummet. Barnen begränsar varandra i leken 

eftersom Mårten säger till Axel vad han ska hämta för material till leken. Om 

situationen ses ur ett sociokulturellt perspektiv visar observationen att leken har 

betydelse för barnens utveckling eftersom enligt det sociokulturella perspektivet lär 

sig barnen olika regler i leken (Bordova 2008). Observationen visar även att 

pojkarnas lek påverkas av de regler och miljöer som finns på förskolan. När barnen 

är utanför de rum där leken ska vara blir de tillsagda av förskolläraren att materialet 

ska vara i rummet som aktiviteten är avsedd för. Om vi ser situationen ur ett 

ramfaktorsperspektiv ser vi att de förutsatta ramarna påverkar barnens 

utbildningsprocess (Gustavsson 1999). Eftersom barnen väljer att avbryta sin lek när 

de inte få gå utanför förskolans ramar och regler.  

Observationerna som visar de begräsningar som finns ses ur ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv är det faktorer som miljö, material, regler, rutiner och tid som påverkar 

barnens inflytande i förskolan. Om vi ser observationen där förskolläraren låter 

barnen rösta vilken färg de vill ha i sin målaraktivitet. Observationen visar att barnen 

får inflytande men förskolläraren har också en ram hon måste förhålla sig till: 

demokrati. Undervisningsprocessen är att barnen ska lära sig demokratins olika 

aspekter och resultatet blir ett beslut därmed kan vi set att resultatet blir inom ramen 

(Lundgren 1999). Liknande fenomen ser vi i observationen där barnen vill lyssna på 

musik, här kan vi se att barnen får inflytande som jag tagit upp tidigare, men barnen 

begränsas genom de normer och värderingar som ett demokratiskt samhälle vilar på.  

En tolkning är att det måste finnas regler och ”lagar i förskolan eftersom förskolan 

ska vila på en demokratisk värdegrund och lära barnen de demokratiska värderingar 

som finns i samhället (Skolverket 2010). 

Vidare kan förskollärarens roll analyseras och förskolläraren kan ses som en ram 

som begränsar barns inflytande. Om vi analyserar när barnen ska göra kulmålning på 

förskolan blir förskolläraren en ram för aktiviteten. Processen i sig har gett barnen 
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inflytande eftersom den kommer från deras egna intressen men förskolläraren har sin 

barnsyn när processen genomförs vilket gör att förskollärarens förhållningsätt 

påverkar barnens inflytande (Rabaeus 2014, Arnér 2006, 2009, Åberg & Lenz-

Tagucci 2005). Förskolläraren häller upp färgen åt barnen istället för att de ska få 

välja färger själva vilket kan bero på att denne ser barnen ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv (Philips & Soltis 2010), att barnen inte är mogna 

för att hälla upp sin färg själva, å andra sidan kan det vara förskollärarens ramar i 

form av normer och värdering som hämmar barns inflytande.  

Tidigare i analysen har jag diskuterat att barnen får inflytande genom att 

förskolläraren skapar samtalsämnen mellan barnen och förskolläraren (Westlund 

2011), men jag vill också ta upp det som en begränsning. Förskolläraren använder 

den pedagogiska dokumentationen där denne skriver ner vad barnen gör för att få 

information om hur barnen tänker och vad de visar intresse för. Dokumentationen är 

pedagogisk eftersom förskollärarna reflekterar över dokumentationen tillsammans 

när de planerar pedagogiska aktiviteter. Pedagogisk dokumentation är ett 

reflektionsarbete mellan förskollärare (Lenz-Tagucci 1997, Svenning 2011). 

Eftersom förskollärarna reflekterar över dokumentationen tillsammans i arbetslaget, 

blir det en pedagogisk aktivitet utifrån ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv innebär 

att förskolläraren utgår från sina tankar och hur förskolläraren tolkar världen, dennes 

barnsyn (Emilsson 2008, Svenning 2011). Här kan ses hur barnsynen, det vill säga 

förskollärarens värderingar begränsar barnens inflytande 

 

8.3 Sammanfattning 

Analysen visar att förskolläraren stödjer barnens inflytande i förskolan genom bland 

annat att barnen får vara med i förskolans planering och därmed påverka sin situation 

i förskolan. Barnen får göra val om vilken mat eller aktivitet som ska göras på 

förskolan, och de får påverka genom att ta beslut i grupp. Dock görs dessa processer 

inom de ramfaktorer som på olika nivåer också begränsar förskollärarens möjlighet 

att ge barn inflytande vilket också framkommer i analysen av mitt resultat. Barnen 

begränsas i förskolorna genom olika ramfaktorer som miljö, material, rutiner, regler, 

personal och tiden på förskolan. Även styrdokumenten påverkar barns inflytande på 

ett högre plan än vad förskolläraren har möjlighet att bestämma över. Dock kan vi 

konstatera att faktorer som förskolläraren kan påverka också begränsar barns 

inflytande. Exempelvis dennes barnsyn, värderingar och normer samt även till viss 

del material, rutiner och miljö.  

För att knyta ihop hur förskolläraren stödjer barns inflytande och hur förskolan 

begränsar barns inflytande kan vi se att det hela tiden finns olika ramfaktorer som 

begränsar vad förskolläraren kan göra vad gäller inflytande men att de även påverkar 

hur barnen själva kan få inflytande. Som nämnt ovan stödjer förskolläraren barns 

inflytande genom att de i den dagliga planeringen får vara med och bestämma, de får 

ta beslut och göra aktiva val. På denna vardagliga nivå kan förskolläraren göra 

ganska mycket för att barnen ska få inflytande. Dock ses här att förskolläraren har 

vissa ramfaktorer som denne kan bli mer observant på; sin barnsyn, sina värderingar 

och normer för att då kunna ge barn mer inflytande.  

Kopplas ett sociokulturellt perspektiv på är ramfaktorer till viss del nödvändiga för 

att barnen ska kunna lära sig att fungera utifrån demokratiska värderingar som finns i 
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samhället. I samspelet med förskolläraren som följer ex. ramen för demokrati lär sig 

barnen att fungera som demokratiska medborgare i vårt samhälle. Ramfaktorerna 

begränsar till viss del inflytandet för barn, men å andra sidan måste de finnas där. 

Samhället är för barn som vuxen fullt av lagar, regler, normer och värderingar som 

ska följas, det vill säga ramar och därför måste de på ett högre plan finnas för att 

människor ska kunna samspela med varandra. 

Därför kan jag se att undersökningens frågeställningar hänger samman, man skulle 

kunna säga att inflytande ges till barnen efter bestämda ramar, inflytande kommer 

med ett ansvar. Ramar som finns i styrdokumenten och i vårt samhälle som 

förskolläraren måste förhålla sig till och när utrymme sedan ges får barnen inflytande 

i deras vardag på förskolan. Dock finns förskollärarens ramfaktorer som denne måste 

vara medveten om och det är främst här förskolläraren skulle kunna arbeta mer för 

att kunna ge barn inflytande. 
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9 RESULTATDISKUSSION 
 

Resultatet visar att det finns flera olika faktorer som möjliggör förskollärarens arbete 

med barns inflytande i förskolan. Resultat visar att en del aspekter exempelvis miljön 

kan både ge och begränsa förskolebarnen i sitt inflytande.  I intervjuerna förklarar en 

förskollärare att barnen får vara med och påverka hur miljöerna ska se ut. Det visar 

att barnen får vara med och bestämma över och att det finns samtalsutrymme mellan 

förskollärare och barn på förskolan. Westlund (2011) menar att barnen får inflytande 

när samtal sker mellan förskollärare och barnen. Situationen visar att barnen får 

chans att påverka sin situation på förskolan, vilket är inflytande enligt förskolans 

läroplan (Skolverket 2010).   

Det som kommer fram i resultatet är att barnen får vara med och bestämma i 

vardagliga situationerna på förskolan. Barnen får göra inflytande eftersom de får 

göra olika valmöjligheter av olika slag (Aspán 2009). Barnens möjligheter av aktiva 

val begränsas av de olika ramfaktorer som finns på förskolan exempelvis att 

förskolläraren har bestämt vilken mat och frukt barnen för välja.  Andra ramfaktorer 

som begränsar barnens inflytande är miljön, regler och materialet. Flera 

observationer visar att dessa faktorer hänger samman med varandra och att 

faktorerna begränsar barnens inflytande. I resultatet och analysen får barnen 

inflytande genom olika demokratiska värderingar och analysen visar att 

förskolläraren vill lära ut olika värderingar. I röstningen får barnen lära sig vad 

demokrati innebär. Barnen lär sig att i en demokrati ska ett gemensamt beslut fattas 

(Arnér & Sollerman 2013). Samtidigt får barnen inflytande eftersom förskolläraren 

låter barnen vara med och påverka den kommande aktiviteter på förskolan och 

därmed sin situation på förskolan (skolverket 2010). En konsekvens för 

förskolläraryrket kan vara att barnen inte får inflytande i förskolan eftersom det finns 

olika ramfaktorer som begränsar barns inflytande. Samtidigt hjälper dessa 

ramfaktorer till i förskolans ambition att den ska vila på en demokratisk värdegrund 

och uppfostra demokratiska medborgare (skolverket 2010). Om inte dessa olika 

faktorer fanns hur skulle förskolläraren kunna följa läroplanen att de ska uppfostra 

demokratiska medborgare?  

En annan ramfaktor som begränsar barns inflytande är förskollärarens normer, 

värderingar och barnsyn det vill säga förskollärarens förhållningsätt. Flera forskare 

menar att förskollärarens förhållningsätt påverkar barnens möjlighet till inflytande 

(Rabaeus 2014, Arnér 2006, 2009, Åberg & Lenz-Tagucci 2005). Det finns olika 

tolkningar om vad begreppet inflytande innebär (Aspán 2009, Åberg & Lenz-

Tagucci 2005, Arnér 2009). Detta gör att varje förskollärare har sin tolkning om vad 

begreppet inflytande innebär och därmed kan barnen få olika mycket inflytande 

beroende på vilken förskollärare de frågar. Vidare finns också en barnsyn som är 

enskild för respektive förskollärare som påverkar barnens inflytande. 

Undersökningens empiri visar att det finns en ambition hos förskollärarna att barnen 

ska ha inflytande på förskolan samtidigt som förskollärarens förhållningsätt 

begränsar barnens inflytande. Förskollärarna försöker ge barnen förslag till andra 

aktiviteter eller material om det inte finns tillräckligt med tid, återigen ser vi en 

ramfaktor vad det gäller tid som begränsar inflytandet, å andra sidan begränsas 

barnens inflytande sedan av att förskolläraren ger förslag istället för att barnen fritt 

får leka. En annan förskollärare låter inte barnen bestämma vilka och hur mycket 
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färger de vill ha i en målaraktivitet, vilket syftar till att hennes barnsyn påverkar 

barns inflytande. En konsekvens för yrket är att förskollärarna har olika barnsyn och 

olika syn på vad inflytande är och hur mycket inflytande barnen ska få. Det kan göra 

att barnen har svårt att få inflytande eftersom det inte finns någon regel som säger att 

barnen fått inflytande utan det är förskollärarnas tolkning som avgör när barnen får 

inflytande i förskolan och hur mycket inflytande de får.  

I de pedagogiska dokumentationer förskollärarna gör får barn inflytande efter sina 

intressen enligt (Westlund 2011). Eftersom förskollärarna tillsammans reflekterar 

över dokumentationen utgår den planerade aktiviteten utifrån ett barnperspektiv. En 

konsekvens för yrket är att de pedagogiska aktiviteterna utgår från ett barnperspektiv. 

Om förskollärarna hade låtit barnen komma med förslag på vad de pedagogiska 

aktiviteterna ska handla om anser jag barnen får mer inflytande. En annan tolkning är 

att förskollärarna tar för mycket ansvar på barnen om de ska vara med och planera 

den pedagogiska verksamheten. Vad hade hänt om barnen hade fått reflektera över 

dokumentationen tillsammans med förskolläraren? Hade den planerade aktiviteten 

sett annorlunda ut om barnen hade fått vara med och planera?  

Kumlin & Ohlsson (2006) menar att det finns olika ramfaktorer som förskolläraren 

inte kan påverka exempelvis skolans styrdokument. Studien visar att ramfaktorerna 

på hög nivå såsom styrdokument och demokrati kan förskolläraren inte göra något åt. 

Styrdokumenten finns där.  Kumlin & Ohlsson (2006) menar att det finns faktorer 

som förskolläraren kan påverka. Studien visar att förskollärarna kan arbeta med de 

ramar som finns på förskolan och även med sina egna ramar i form av värderingar 

och normer. Är förskolläraren medveten om dessa kan de bättre ge barn inflytande. 

Idag arbetar förskollärarna mycket med inflytande men kanske kan arbeta med det 

mer om förskollärarna är mer medveten om sina egna ramar som de har som 

förskollärare. 

 

9.1 Sammanfattning 

Diskussionen visar att det finns olika sätt att ge barnen inflytande på och det finns 

faktorer i förskolorna som begränsar barns inflytande. Jag kan se många likheter med 

mitt resultat och vad forskare som studerat barns inflytande tidigare skrivit. 

Exempelvis att förskolans rutiner och regler och förskollärarnas förhållningsätt 

påverkar barns inflytande (Markström 2005, Rabaeus 2014, Arnér 2006, 2009, Åberg 

& Lenz-Tagucci 2005). En tolkning är att det alltid har funnits rutiner och regler i 

förskolan och de måste finnas där för att barnen ska förstå ett demokratiskt samhälle. 

Reglerna finns där för att förskolläraren ska kunna följa läroplanens riktlinjer och 

uppfostra barnen till medborgare i samhället. 
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9.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig dels av deltagande observationer vilket innebär att 

observatören är med i verksamheten och ser hur förskolläraren agerar (Denscombe 

2010, Dimnäs 2007). Dels av intervjuer som användes för att få en inblick i hur 

förskolläraren arbetar och vilka metoder som används för att främja barns inflytande. 

Om jag hade använt mig enbart av en metod exempelvis intervjuer hade ett 

”positivare” resultat framkommit. Intervjuerna gav inte riktig samma bild som 

observationerna gjorde av barns inflytande. Förskollärarna berättar i sina intervjuer 

om sina ambitioner och mål för att främja barns inflytande i verksamheten. Men i 

observationerna får observatören en lite annorlunda bild på grund av de 

begränsningar som finns. För att få svar på undersökningens frågeställningar 

behövdes metoderna intervju och observation användas.  
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10 BILAGOR 
 

 

10.1 Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor  

Hur ger förskollärarna barnen inflytande på förskolan?  

Vilka metoder finns det för att få in barnens inflytande i verksamheten? 

Får barnen vara med och planera den pedagogiska verksamheten?  

Hur får barnen inflytande i förskolan? 

Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

Hur diskuterar ni i arbetslaget om barns inflytande? 

Anser du att det finns en begränsning för barns inflytande? 
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10.2 Bilaga 2 

 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Emelie Stolth och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet och under sista terminen 

skriver vi vårt examensarbete. Mitt examensarbete kommer handla om 

hur barn får inflytande på förskolan.  

 

Jag kommer att göra observationer under tre tillfällen här på avdelningen 

vilket kommer att innebära att era barn kommer delta i studien. I 

observationerna kommer jag titta efter hur förskollärarna ger barn 

inflytande i förskolan. Jag vill därför ha ert medgivande och få 

information om barnen inte får delta. Det material som samlas in under 

observationerna kommer vara grund till mitt examensarbete och inget 

annat. 

I mitt examensarbete kommer jag att använda mig av fingerade namn, 

vilket gör att inget kommer att kunna härledas till era barn eller vilken 

förskola studien ägt rum. 

Examensarbetet kommer att publiceras på Diva (webbplats för bl.a. 

examensarbeten för studenter vid Linnéuniversitetet). 

 

Det är viktigt att ni meddelar personalen om ert barn får medverka 

eller inte i studien! 

Hälsningar Emelie 
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10.3 Bilaga 3 
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