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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie är att, utifrån barns och förskollärares perspektiv, undersöka 

hur förskollärare arbetar med barns inflytande samt hur barn ser på sin egen möjlighet att 

påverka sin vardag i förskolan. Följande frågeställningar fungera som utgångspunkt för 

studien; Vilken syn har barn respektive förskollärare på barns inflytande i förskolan? Vilka 

aspekter anser barn respektive förskollärare reducerar barns möjlighet till inflytande? Vilka 

pedagogiska strategier anser barn respektive förskollärare främjar barns inflytande? För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 9 kvalitativa intervjuer på två 

kommunala förskolor belägna i Mellansverige, 5 parintervjuer med barn samt 4 intervjuer 

med förskollärare. Empirin som de kvalitativa intervjuerna genererat utgör studiens resultat, 

ett resultat som indikerar att barns och förskollärares tankar och upplevelser av barns 

inflytande i flera avseenden varierar. Förskollärarnas bild är att inflytande är en demokratisk 

process som ska inkludera alla parter i förskolan medan barnen ser sin roll att påverka 

förskolans olika delar som begränsad. De hinder som orsakar dessa begränsningar anses vara 

förskolans regler, rutiner, resurser samt den asymmetriska relation som existerar mellan barn 

och vuxna. För att främja arbetet med barns inflytande presenteras strategier som samtal, 

dokumentation, temaarbete och konstruktion av den pedagogiska miljön.  
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Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................ 2 

Bakgrund och tidigare forskning ................................................................................................... 3 

Styrdokument .................................................................................................................................... 3 

Inflytande ............................................................................................................................................ 4 

Demokrati ........................................................................................................................................... 7 

Barnsyn .............................................................................................................................................. 9 

Barns perspektiv ............................................................................................................................. 11 

Asymmetrisk relation ...................................................................................................................... 12 

Pedagogiska strategier .................................................................................................................. 14 

Hinder ............................................................................................................................................... 16 

Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................................. 17 

Metod ................................................................................................................................................... 18 

Metodval ........................................................................................................................................... 18 

Kvalitativ intervju ......................................................................................................................... 18 

Barnintervju .................................................................................................................................. 21 

Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 21 

Urval .................................................................................................................................................. 22 

Genomförande ................................................................................................................................ 23 

Datainsamling och databearbetning ............................................................................................ 24 

Arbetsfördelning .............................................................................................................................. 26 

Resultat och analys ......................................................................................................................... 27 

Synen på barns inflytande ............................................................................................................. 27 

Förskollärare ................................................................................................................................ 27 

Barn .............................................................................................................................................. 29 

Hinder för barns inflytande ............................................................................................................ 31 



Förskollärare ................................................................................................................................ 31 

Barn .............................................................................................................................................. 32 

Pedagogiska strategier som främjar barns inflytande ............................................................... 35 

Förskollärare ................................................................................................................................ 35 

Barn .............................................................................................................................................. 37 

Diskussion och slutsatser ............................................................................................................. 39 

Metodkritik ........................................................................................................................................ 43 

Lärdomar och fortsatt forskning .................................................................................................... 44 

Referenslista ...................................................................................................................................... 45 

Bilagor



1 
 

Inledning 
Barns inflytande är i dagens förskoleverksamhet ett centralt begrepp som anknyter till både 

läroplanen, skollagen och barnkonventionen. De direktiv och riktlinjer som presenteras 

tydliggör att barns rätt till inflytande inte är en fråga om när utan hur. Uppgiften som 

pedagogen ställs inför är att utforma pedagogiska strategier och metoder som kan erbjuda 

barn reellt inflytande. Arbetet med barns inflytande låter i många avseenden som en idyll, 

men uppgiften är komplex och medför olika former av dilemman och konsekvenser. Ett av 

dessa dilemman presenterar Bae (2009) i sin forskning. Hon argumenterar för att officiella 

styrdokument och riktlinjer inte garanterar att barn beviljas det utrymme som krävs för att 

påverka vardagen efter sina förutsättningar. Bristen på forskning som presenterar generella 

principer för arbetet gör att det blir upp till förskolans personal att individuellt tolka 

styrdokumentetens formuleringar och hitta lämpliga strategier för barns inflytande och 

delaktighet (s. 394).  

Vår inställning är att utan analys och reflektion över vad arbetet med barns inflytande i 

praktiken innebär finns risken att det pedagogiska agerandet missgynnar eller hämmar barns 

åsiktsfrihet.  Hypotesen är att det finns en fördel med att definiera centrala begrepp, tolka 

styrdokumentens formuleringar, granska värderingar samt lämna hänsyn till barns perspektiv 

för att skapa ett positivt lärandeklimat som präglas av reellt inflytande. Vi vill i vår 

kommande yrkesroll äga den kompetens som behövs för att kunna hantera samtliga dilemman 

som rör det demokratiska arbetet i förskolan samt kunna argumentera för de didaktiska val vi 

gör. När vi tidigare frågat aktiva förskollärare om barns inflytande möts vi av det tvetydiga 

svaret att det genomsyrar praktiken. Svaret innehåller sällan specifika strategier eller metoder 

som kan användas för att berika arbetet med barns inflytande. Vi kan via de erfarenheter vi 

tagit med oss från den pedagogiska praktiken konstatera att det finns två områden i relation 

till barns inflytande som behöver uppmärksammas. Konkreta strategier som kan användas för 

att främja barns inflytande samt barns bild av möjligheten att influera den pedagogiska 

verksamheten. Hur-frågan är i relation till barns inflytande en högst aktuell fråga att diskutera, 

för att hitta tillvägagångssätt som inte hämmar deras perspektiv, åsiktsfrihet och möjligheten 

att delta i beslutfattande. Här blir variabler som vuxnas- och barns perspektiv relevant att 

beakta med bakgrund i att upplevelser och erfarenheter är subjektiva. Arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt som enligt pedagoger stödjer möjligheten till inflytande kan ur ett barns 

perspektiv betrakta som begränsande. Vilket resulterar i att frågan om inflytande i lika stor 

utsträckning berör barn som vuxna. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns inflytande samt hur 

barn ser på sin egen möjlighet att påverka sin vardag. Följande frågeställningar kommer att 

fungera som utgångspunkt för studien: 

 Vilken syn har barn respektive förskollärare på barns inflytande i förskolan? 

 Vilka aspekter anser barn respektive förskollärare reducerar barns möjlighet till 

inflytande? 

 Vilka pedagogiska strategier anser barn respektive förskollärare främjar barns 

inflytande? 
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Bakgrund och tidigare forskning  
För att närma oss begreppet barns inflytande på ett allomfattande sätt presenteras i detta 

avsnitt fakta från tidigare forskning. Den tidigare forskningen har strukturerats under åtta 

separata rubriker för att konkret tydliggöra vilka områden som är centrala i arbetet med barns 

inflytande. Uppdelningen innebär dock inte att studiens olika delar inte relaterar till varandra, 

alla avsnitt är sammankopplade och behövs för att ge en sammanfattande bild av barns 

inflytande i förskolan.  

Styrdokument 
”I förskolan läggs grunden för att skapa förståelse för vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de med tiden får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan efter sin egen förmåga. De intressen och behov som barnen ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och även planeringen i verksamheten” (Lpfö 98, 

rev, 2010, s. 12). 

Citatet är hämtat från förskolans läroplan och uttrycker den vision som finns i arbetet med 

barns inflytande. Formuleringen synliggöra att barns egna uppfattningar, erfarenheter och 

åsikter utgör en central influens i den pedagogiska praktiken. Om personalen i förskolan inte 

väljer att arbeta med barns upplevelser som bas strider de mot de riktlinjer som förskolan vilar 

på och hämmar på många sätt barns fortsatta lärande.  

Läroplanen för förskolan har historiskt inspirerats av demokratiska principer och tankar om 

barns rättigheter. Men det är inte förrän 1998 års läroplan som barn framställs som 

medskapare av den pedagogiska praktiken. Inflytande och delaktighet tilldelas vid denna 

tidpunkt en central position som förutsättning för att individen ska bemästra demokratiska 

färdigheter och stimuleras till fortsatt lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 

172). Ur denna synvinkel kan begreppet barns inflytande betraktas som relativt nytt. Tidigare 

har demokratiuppdraget fokuserat samhällets behov att socialisera barn till korrekta 

demokratiska värderingar, ett resultat av dåtidens barnsyn. I den nuvarande läroplanen har 

demokratiska principer och barns inflytande en central roll, visionen är att de ska genomsyra 

alla beståndsdelar i verksamheten. Barn inflytande har tilldelats ett separat avsnitt som 

markerar att förskolans arbete ska stödja barns möjlighet att uttrycka åsikter, ta ansvar och 

delta i beslut som rör dem själva (Westlund, 2010, s. 87).  

Som förskollärare är förskolans läroplan inte det enda dokument som styr det pedagogiska 

arbetet. Sverige antog år 1990 konventionen för barns rättigheter som ett av de första länderna 
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i världen. Detta innebär att Sverige som land är bundet till att förverkliga de 54 artiklarna som 

presenteras i barnkonventionen. Artiklar berör det enskilda barnets rättigheter och samhällets 

skyldighet att skydda barn mot samtliga former av utnyttjande och diskriminering. Av de fyra 

vägledande artiklarna fokuserar en på barns inflytande, rätten att uttrycka sin åsikt i frågor 

som rör deras egen tillvaro (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 120).   

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF Sverige, artikel 12, 2016-03). 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) framhäver att formuleringarna i FN:s 

barnkonvention säkerställer att alla barn har rätt att uttrycka sina individuella åsikter och bli 

respekterade för dessa. Inflytande handlar i detta sammanhang inte om att ge barn rätten att 

bestämma eller diktera över andra, det ska ske under demokratiska former (s. 170-171). 

I anslutning till detta är det relevant att redogöra för de direktiv som skollagen presenterar i 

anslutning till barns inflytande. Riktlinjerna som introduceras i detta politiska styrdokument 

skiljer sig inte markant från tidigare formuleringar. Summan av skollagens paragrafer 

angående barns inflytande är att barn i förskolan ska ges möjligheten till yttrandefrihet, 

information, beslutfattande etc. i frågor som rör deras egen vardag. De skall ges reellt 

inflytande över sitt eget lärande och stimuleras till att i samarbete med personalen 

vidareutveckla praktiken. Graden av inflytande och åsikter ska beräknas med hänsyn till 

barnets ålder och mognad (Skollagen, kap 1 § 10 & Kap 4 § 9). Arnér & Tellgren (2006) 

poängterar att de riktlinjer och mål som presenteras i läroplanen, barnkonventionen och 

skollagen kräver mycket från förskolans personal. För det första, att de är insatta i 

styrdokumentens formuleringar och ändamål. För det andra, att de kan skapa ett klimat och en 

attityd som är tillåtande, där barn vet att deras tankar och åsikter är respekterade (s. 15). I 

relation till detta är det viktigt att vara medveten om att hur personalen i förskolan väljer att 

tolka formuleringarna i läroplanen samt resterande styrdokument kan missgynna barns 

möjligheter till inflytande.  

Inflytande 
Officiella styrdokument säkerställer att inflytande och delaktighet är fenomen som inte kan 

ignoreras eller väljas bort. Utmaningen blir att reflektera över hur de kan praktiseras i varje 

enskild förskoleverksamhet. Inflytande definieras i förskolekontexten som att barn i likhet 

med andra parter har rätt att bli hörda. Ofta ställs det individuella mot det kollektiva för att 
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förtydliga vad inflytande i praktiken innebär. Det handlar inte om att det enskilda barnet ska 

bestämma saker individuellt eller få sin vilja igenom. Primärt handlar det om aktivt 

deltagande i de gemensamma beslut och förhandlingar som bidrar till att skapa en optimal 

vardag i förskolan. Det finns risker med att ha en för snäv definition av begreppet. Bland 

annat att inflytande reduceras till att enbart handla om vem som ska bestämma vad eller att 

barn ska lämnas utrymme att göra enklare val (Johannesen & Sandvik 2009, s. 30-32). Arnér 

(2009) kompletterar definitionen av barns inflytande, hon argumenterar för att inflytande i 

förskolan primärt handlar om att konstruera möjligheter för barngruppen att påverka sin egen 

vardag på ett påtagligt sätt. För att det ska vara genomförbart krävs pedagoger som visar 

tilltro och respekt gentemot barns kapacitet och initiativ. Pedagoger som planerar 

verksamheten efter barns intressen och idéer samt är villig att ändra sin planering för att följa 

barns perspektiv. Avslutningsvis hävdar hon att det finns fördelar med att försöka förstå hur 

begreppet kan tolkas ur barns synvinkel (s. 14). 

Arbetet med barns inflytande är dock inte lika självklart som det beskrivs i definitionen ovan.  

Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) poängterar att det i förskolan finns betydligt fler 

exempel på verksamheter som utformas av arbetslagets intentioner än praktiker som har 

barnens inflytande som bas. Förmågan att erbjuda barnen de reella inflytande som 

styrdokumenten presenterar beskrivs som komplex, det krävs nya idéer och tankar om hur den 

praktiska verksamheten kan utformas. Det blir ur personalens synvinkel många gånger 

enklare att arbeta traditionellt, med vuxnas perspektiv som underlag för val av material, 

aktiviteter, miljöer etc. (s. 109). Enligt Sheridan & Pramling (2001) känner förskolans 

personal ofta osäkerhet i arbetet med barns inflytande. Problematiken berör hur arbetet med 

barns inflytande ska utformas i praktiken, vilka gränser för delaktighet som ska existera och 

vilka oanade konsekvenser större inflytande medför (s. 169-170). 

Lösningen är inte att lämna totalt ansvar och beslutfattande till barn i förskolan. Den optimala 

metoden är att skapa ett kommunikativt samspel som erbjuder barn möjligheten att utveckla 

kompetens och viljan att vara delaktiga i beslutsprocesser samt argumentera för sin sak 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 189). Även Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) 

argumenterar för att inflytande och delaktighet främst inte handlar om att få sin vilja igenom, 

utan att i kollektiva sammanhang vara en aktiv del och genom sina upplevelser, åsikter, tankar 

etc. påverka sin situation (s. 115). I Utbildningsdepartementets (2003) utredning beskrivs 

vikten av att barn tillsammans med vuxna deltar i beslut som rör det pedagogiska miljöns 

utformning. Att via kollektiva samtal komma fram till regler för trivseln och samvaron i 
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förskolan, vilket tema som ska utgöra bas i praktiken och även ta beslut om temats innehåll, 

aktiviteter och material (Ds 2003:46, s. 12). Barn behöver tidigt uppleva känslan av inflytande 

och medbestämmande. De hjälper dem att växa som demokratiska medborgare om de tilldelas 

upplevelsen av att själva kunna påverka och ta ställning (Arnér & Sollerman, 2013, s. 13).  

Bilden av att barn i yngre åldrar har rätt att påverka olika situationer genomsyrar inte hela 

samhället. De som förhåller sig kritiska argumenterar för att barn saknar den ansvarskänsla 

och kompetens som behövs för att fatta viktiga beslut (Sheridan & Pramling Samuelsson, s. 

171). Orsaken till denna variation anses vara medborgarnas bild av barns kompetens och 

handlingsmöjligheter. Johannesen & Sandvik (2009) konstaterar att vuxnas uppfattning av 

vad barn kan hantera eller inte påverkar tankar, handlingar och språk. För att de yngsta barnen 

ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet måste förskollärare se dem som individer med 

egna initiativ och viljor samt ha en lyhörd attityd som bjuder in deras tankar och åsikter (s. 

49). Arnér (2009) argumenterar i likhet med ovanstående för att arbetet med inflytande och 

demokrati avgörs av hur förskollärare ser på barn, fostran och lärande. Hennes bild är att den 

förändrade synen på barn och fostran har gett förskolebarn ökat ansvar. En positiv aspekt av 

detta är att när barn själva får ansvara för något specifikt ger det dem möjlighet till frihet, 

självständighet och självbestämmande. Viktigt att inte glömma i dessa sammanhang är att de 

är via samspel med andra individer som möjligheterna för demokrati, delaktighet och 

inflytande skapas (Arnér 2009, s. 22). 

I frågan om varför barn bör ha reellt inflytande väljer Emilson (2007) att presentera tre 

elementära kriterier. Inflytande är primärt en mänsklig rättighet, en befogenhet som värderas 

hög i samhället och inte enbart anknyter till barns utveckling. För det andra är inflytande en 

central del av det demokratiska klimat som ska genomsyra verksamheten enligt politiska 

styrdokument och riktlinjer. Sist presenteras inflytande som en viktig förutsättning för barns 

lärande och utveckling, möjligheten att påverka lärandeprocessen bidrar till en utvecklad och 

fördjupad förståelse för olika fenomen och processer (s. 14). Det finns en mängd positiva 

aspekter med att tilldela barn reellt inflytande över verksamheten. Alla positiva utfall anknyter 

inte till barns lärande, för personalen i förskolan är inflytande ett sätt att utveckla den 

pedagogiska praktiken via barns tankar och åsikter. Barns perspektiv kan fungera som medel 

för att hitta nya strategier för att hantera vardagen i förskolan samt för att analysera sitt eget 

agerande som förskollärare (Arnér & Sollerman, 2013, s. 46).  
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Observationer indikerar att barns val ofta har en individuell karaktär, de valmöjligheter som 

vuxna presenterar handlar till 70 % om det enskilda barnets val och beslut. Vid enstaka 

tillfällen fattas beslut via kollektiva diskussioner och samtal. En bidragande orsak till detta 

kan vara förskollärarens avsaknad av kontroll i dessa sammanhang (Westlund, 2009, s. 195). 

Även Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) visar i sitt resultat att barns inflytande ofta 

begränsas till aktiviteter och moment som berör dem själva. Inflytande över organiserade 

aktiviteter, rutiner, regler etc. verkar vara en ovanlig företeelse. Detta betraktas som ett 

utvecklingsområde. För att uppnå inflytande av hög kvalitet är det betydande att barn tilldelas 

reellt inflytande över samtliga processer och aktiviteter som berör deras vardag i förskolan (s. 

188). Trots det är begränsningar som enkla individuella val förekommande i den pedagogiska 

praktiken, och ur förskolechefers perspektiv ofta tillräckligt för att visa omvärlden arbetet 

med barns inflytande. Men när det kommer till uppdraget att säkerställa barns rätt till 

åsiktsfrihet och att påverka praktikens innehåll är dessa former långt ifrån tillräckliga. De kan 

till och med ge barngruppen en falsk bild av hur demokrati kan te sig i vardagssammanhang 

(Bae, 2009, s. 402). 

Demokrati 
Att demokrati och inflytande har fått en central roll i förskolan kan ses som ett resultat av 

samhällets intentioner och önskemål. Demokratiska värden är i det svenska samhället högt 

prioriterade och i samband med det finns intentionen att föra vidare värderingarna till 

kommande generationer. Institutioner som förskola och skola tilldelas uppdraget att hos yngre 

barn skapa intresset för demokratiska principer och deltagande i samhällslivet. Ett uttalande 

som konstaterar att debatten om barnet och demokratin inte enbart varit ett forum för barn och 

deras familjer. Ur samhällets synvinkel är det inte endast upp till vårdnadshavarna vilka 

normer och värderingar som barn anammar. Förskolan har i detta en central roll att arbeta 

efter demokratiska principer för att tillägna individen demokratiska värderingar (Westlund, 

2009, s. 84- 85, 192). Att tidigt inkluderas i livet som demokratisk deltagare presenterar Moss 

(2007) som en viktig fördel. Främst med bakgrund i att det tidiga deltagande ökar känslan av 

delaktighet i samhället som stort, och ger de möjligheten att influera beslut som rör den egna 

vardagen. Att praktisera demokrati i förskolan kan bidra till att skapa kritiskt tänkande 

individer, med nya perspektiv och respekt för den mångfald som berikar samhället (s. 6).  

Arnér & Sollerman (2013) menar att det demokratiska arbetet i förskolan handlar om mer än 

att bara arbeta demokratiskt. För att barn ska kunna förstå innebörden av demokrati är det 

viktigt att skapa ett demokratiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som präglas av etiska 
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värderingar. Grundläggande värderingar som allas lika värde, respekt för varandras åsikter, 

inkludering i gruppen etc. (s. 11-12). Här blir värdegrundsarbetet centralt, om förskolan på ett 

reellt sätt ska kunna levandegöra tanken om allas lika värde måste hierarkier, normer och 

värderingar synliggöras. Syftet med förskolans värdegrundsarbete är att 

utveckla det etiska och demokratiska förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten, i 

såväl undervisningssammanhang som spontana aktiviteter och formella möten. Förskolan är i 

likhet med andra institutioner en miljö som präglas av fördomar, motsättningar och normer. 

Att hitta lämpliga metoder för att bemöta och lära av dessa är kärnan i värdegrundsarbetet 

(Skolverket 2013, s. 8, 10, 24). Förskolläraren får i detta arbete en central roll, att 

anamma värdena i sitt tänkande och praktiska handlande. Arbetet stannar dock inte där, det 

blir viktigt att hitta metoder för ett effektivt värdegrundsarbete och föra en aktiv dialog med 

barngruppen för att integrera deras perspektiv (Gren, 2001, s. 29). Med bakgrund i att barn 

ständigt tillägnar sig nya erfarenheter, kunskaper och tankar är det betydelsefullt att reflektera 

över förskollärarens roll som förebild. Hur vuxna väljer att agera influerar barns sätt att förstå 

samhällets demokratiska rättigheter och skyldigheter (Lpfö98, rev 2010, s. 4). Ett argument 

som Gren (2001) instämmer med, hon påpekar att förskolans personal i sin yrkesutövning 

alltid bör granska sitt sätt att tala och handla för att inte skapa förvirring hos barngruppen (s. 

179).  

Arnér & Sollerman (2013) problematiserar också bilden av förskolläraren som förebild, till 

skillnad från tidigare forskare väljer de att lyfta fram att vuxnas definition av demokrati ofta 

speglas i barns agerande.  Det som går att konstatera är att barn i frågan om demokrati är 

beroende av hur personalen i förskolan har förstått demokratiuppdraget (s. 14). Enligt Bae 

(2009) existerar det inte en specifik definition av begreppet demokrati i förskolan. Hur 

förskolans personal väljer att förhålla sig till den variation som finns påverkar den 

pedagogiska praktik de försöker utforma (s. 395). Detta resonemang stödjer Westlund (2010) 

som menar att det praktiska arbetet med demokrati influeras av hur förskolans personal väljer 

att definiera begreppet (s. 94). Det blir därmed viktigt att reflektera över vilken definition som 

är optimal för den egna praktiken. Ett exempel på hur demokrati kan betraktas presenterar 

Arnér (2009). Ur hennes synvinkel bör demokrati betraktas som en social process, en 

mötesplats där alla parter kan vara delaktiga i beslutsfattandet och utvecklas till självständiga 

individer. Detta är inte bara en fördel för det demokratiska arbetet utan också för att skapa 

goda relationer mellan andra barn och vuxna (s. 23).  
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Forskning visar att demokratiska processer inte är en ovanlig företeelse i svenska förskolor, 

sociala och demokratiska värderingar genomsyrar den pedagogiska verksamheten dagligen 

och är en central del av de yngre barnens liv (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 188). 

Moss (2007) konstaterar att förskolans demokratiska arbete involverar aktörerna, barn och 

vuxna, i fyra olika former av demokratiska processer. 1) Beslut som rör verksamhetens syfte, 

innehåll och aktiviteter. 2) Utvärderingar av den pedagogiska verksamheten. 3) Utmana den 

dominerade diskursen via egna perspektiv. 4) Via egna åsikter öppna upp för förändring. Men 

bara för att tanken om alla människors lika rättigheter och respekt för skilda perspektiv låter 

som en idyll innebär det inte att det demokratiska arbetet i förskolan ej medför risker. 

Demokratiska processer inkluderar skilda perspektiv, intressen, kompetenser etc. faktorer som 

enkelt kan orsaka konflikter och leda till att individers integritet skadas (Moss, 2007, s. 12-13, 

15-16). Westlund (2010) presenterar en annan negativ konsekvenser av hur det praktiska 

arbetet med demokrati i praktiken utformas. Hon väljer att använda uttrycket ”små val” för att 

symbolisera att barns val ofta reduceras till konkreta saker som sånger, frukt, sagor, aktiviteter 

etc. Ur pedagogernas perspektiv är dessa val ett enkelt sätt att göra yngre barn delaktiga i ett 

komplex fenomen. Frågan hon sedan ställer sig är om dessa moment verkligen handlar om 

demokrati eller om det är en form av skendemokrati. En annan risk med ”små val” anses vara 

att det görs individuellt vilket skapar en individualistisk syn på demokrati (s. 83-84, 94).  

Barnsyn 
De senaste femtio åren har det skett drastiska förändringar gällande barns position i samhället. 

Det som går att konstatera är att barns behov, tankar och intentioner med tiden beviljats allt 

större utrymme. Några av de bidragande orsakerna till förändringarna anses vara det 

internationella arbetet med FN:s barnkonvention samt det skifte som skett inom forskning 

rörande barns utveckling. Subjekt och aktörer är begrepp som idag används frekvent för att 

synliggöra barns position. Vilket innebär att barn i likhet med vuxna framställs som 

samhällsmedborgare med agens att påverka sin egen situation (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015, s. 108, 110). Bae (2009) sammanfattar denna förändring med att det även i anslutning 

till barnsynen har skett ett paradigmskifte, ett skifte som reducerat tron på barn som passiva 

objekt. Tanken att barn ska formas efter samhällets förväntningar är i dag passé istället väljer 

vi att se barn som individer med agens (s. 394). Om personalen i förskolan väljer att betrakta 

barn som kompetenta medborgare, med egna perspektiv, åsikter och rättigheter som är värda 

att beakta blir det viktigt att skapa moment som lämnar utrymme åt barns inflytande. Barn 

likväl vuxna använder sig av flera olika sätt för att uttrycka sin vilja, ur en demokratisk 
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synvinkel blir det betydelsefullt att ta hänsyn till dessa för att skapa optimala tillfällen till 

lärande (Moss, 2007, s. 13). 

Enligt Johansson (2011) har barnsynen en central inverkan på det utrymme som barn tilldelas 

att påverka sin egen situation. Hon väljer att presentera tre separata sätt att se på barns 

kapacitet som influerar deras handlingsutrymme på olika sätt. Barn som medmänniskor, 

vuxna vet bättre och barn är irrationella. Ledord i anslutning till rubriken barn som 

medmänniskor är barns erfarenhetsvärld, respekt för deras vilja, ge barnen kontroll och tillåt 

dem att vara sin egen person. Konkret uttalat att tanken om barn som medmänniskor en 

barnsyn där vuxna aktivt arbetar med att skapa reellt utrymme för barns inflytande. Centralt i 

inom föreställningen att vuxna vet bättre är tanken om att vuxna vet vilka upplevelser, 

aktiviteter och erfarenheter som barn behöver möta. Till skillnad från tidigare synsätt är 

hänsynen till barns erfarenhetsvärld låg, vuxnas tankar om vad som är korrekt anses mer 

angelägna än barnens erfarenheter och intressen. De negativa är att barn blir objekt för vuxnas 

ambition att uppnå mål, samt konstruktionen av en asymmetrisk relation med vuxen makt. Att 

se barns som irrationella innebär ofta att de begränsas på olika sätt. Grunden i detta synsätt är 

vuxnas upplevelse av att barns handlande saknar intentioner och inte leder till någon form av 

utveckling. De gör något som inte är tillåtet eller handlar för att utmana vuxnas auktoritet, 

fenomen som betraktas ses som negativa ur en vuxen synvinkel. För att lösa situationen 

använder pedagogen olika former att strategier för att begränsa och hindra barns handlande (s. 

60-68, 71)  

Westlund (2010) väljer att kritiskt granska den syn på individualism och självständighet som 

blivit en allt mer central del av samhället och utbildningsväsendet. Förmågan till självständiga 

beslut och initiativ är fenomen som har högt värde i arbetet med barns inflytande. Negativa 

konsekvenser av detta är att det skapar färre tillfällen för de kollektiva beslut som demokratin 

eftersträvar, samt risken att barn inte kan leva upp till den självständighetsnorm som existerar. 

Ett konkret exempel på denna individualisering är uttrycket det kompetenta barnet (s. 86, 95, 

98). Halldén (2015) väljer i sin studie att kritiskt granska begreppet det kompetenta barnet för 

att synliggöra vilka konsekvenser det medför. Hon konstaterar att uttrycket det kompetenta 

barnet idag betraktas som ett ideal. Bilden av barn som olik den vuxne tenderar att bli allt mer 

frånvarande, istället hävdas motsatsen. Hon anser att risken med denna form av barnsyn är att 

omsorgaspekten osynliggörs. Väljer vi att se barn som allt mer kompetenta är behovet för 

omsorg inte lika angeläget (s. 118-119). 
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Vuxna som reflekterar över sin egen barnsyn, både förhållningssätt till varje enskilt barn och 

barns rätt till inflytande, ökar chansen att på ett respektfullt sätt ta till vara deras erfarenheter 

och tankar. Om vuxnas erfarenheter och kompetens är det som fokuseras kommer barn aldrig 

erbjudas chansen att praktisera reellt inflytande. Arbetar vi däremot efter ett förhållningssätt 

med tilltro till barns förmåga, initiativ och kompetens skapas flera situationer där barn 

tilldelas ansvar att påverka (Arnér & Sollerman, 2013, s. 99). Lyhördhet och respekt 

presenterar Bae (2009) som viktiga grundförutsättningar för att kunna skapa en praktik som 

tar hänsyn till barns åsikter och inflytande. Barn behöver möta pedagoger som värdesätter 

deras kompetens, initiativ och vilja att lära (s. 395).  

Barns perspektiv 
Med bakgrund i att alla individer uppfattar omvärlden på olika sätt blir det i pedagogiska 

sammanhang viktigt att öppna upp för skilda perspektiv för att kunna berika den pedagogiska 

praktiken. I relation till perspektivtagande används ofta begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv. Barnperspektiv kan konkret beskrivas som vuxnas synvinkel på barns tillvaro. 

Perspektivet ger utrymme för misstolkningar med anledning av att det utgår från vuxnas 

erfarenheter och referenser. Medan barns perspektiv lämnar utrymme åt barns individuella 

föreställning om sin egen tillvaro (Arnér & Tellgren, 2006, s. 28, 38, 40-41). Sommer et.al 

(2011) ger en bredare definition av dessa två perspektiv. De är kritiska till att termerna i 

många avseenden används som självförklarande utan reflektion över innebörden. De 

argumenterar för att barnperspektiv primärt handlar om vuxnas kapacitet att öka förståelsen 

för barns upplevelser, erfarenheter och handlingar. Barnperspektivet konstrueras av vuxna 

som strävar efter att medvetet och realistiskt skapa en bild av barnets förståelse för sin 

livsvärld och sina handlingar i den. Intentionen är i grunden god, men att till 100 % närma sig 

barns erfarenhetsvärld kommer aldrig vara möjligt med anledning av perspektivet innehåller 

vuxnas objektiva bild av barn. Centralt i barns perspektiv är barnet som subjekt i sin egen 

erfarenhetsvärld. De representerar barnets egna uppfattningar, erfarenheter, känslor och 

uttryck av sin tillvaro. Vuxna har intentionen att skapa en förståelse för barns perspektiv när 

de intar ett barnperspektiv. I grunden är hänsyn till perspektivtagande en viktig förutsättning 

för barns delaktighet (s. 35, 38, 42). Arnér & Tellgren (2006) konstaterar att vuxnas förmåga 

att fullt ut inta barns perspektiv är omöjligt. Det enda vi kommer ha kapacitet att göra är att 

komma en bit på vägen, samtal och dialog ses som medel för att närma oss barns synvinkel (s. 

40).  
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Arnér (2009) ställer sig frågan vilka strategier som kan användas för att skapa insikt om barns 

perspektiv. Det relativt korta svaret är att valmöjligheterna är oändliga och inte kan reducerats 

till en specifik metod. Hon väljer i anslutning till detta att argumentera för att det finns 

fördelar med att betrakta barn som rationella och studera vilka aspekter de riktar sin 

uppmärksamhet emot. Om personalen i förskolan samtalar med barn om det som sker i 

praktiken kan de öka kunskapen om deras egna perspektiv på den tillvaro som vuxna 

konstruerat (s. 30-31). Arnér och Sollerman (2013) lyfter också samtalet som en effektiv 

metod för att närma sig barns perspektiv. De argumenterar för att barn i likhet med vuxna är 

individer med skilda perspektiv och föreställningar. Samt att det är främst genom samtal som 

pedagogen får insikt om att deras sätt att se på livet skiljer sig beroende på vilka upplevelser 

och erfarenheter de möt tidigare i livet (s. 83).  Emilson (2007) konstaterar att det finns ett 

klart samband mellan barns inflytande, förskollärarens förhållningssätt och perspektivtagande. 

Konkret handlar det om att förskollärarens förmåga att närma sig barns perspektiv påverkar 

vilket form av inflytande barnet erbjuds. För att närma sig barns perspektiv introducerats även 

här medel som samtal och kommunikation. De tillåter barns subjektiva tankar och tilldelar de 

vuxna information som kan fungera som startpunkten för fortsatta lärandemoment (s. 32).  

Asymmetrisk relation 
Barn har inte själva ansvaret att skapa tillfällen för inflytande. Ansvaret placeras på förskolans 

personal att via olika metoder och situationer erbjuda barngruppen att praktisera och uppleva 

demokrati (Westlund, 2009, s. 193). I och med att personalen i förskolan har ansvaret för 

verksamheten i sin helhet placeras barnet i en beroendeställning. Det skapas en asymmetrisk 

relation där den vuxne medvetet eller omedvetet kan försätta barn i en underordnad position 

(Arnér & Sollerman, 2013, s. 38-39). Arnér & Tellgren (2006) visar i sin forskning att barn 

sällan ifrågasätter vuxnas direktiv. Det råder en enorm acceptans för vuxnas regler och 

styrning som sällan kräver någon form av motivation. Mycket i förskolan och hemmet 

tenderar att bestämmas utan hänsyn till barns perspektiv. Vilket ofta resulterar i att barn tar 

för givet att vuxna har de korrekta svaren och metoderna (s. 79, 86). För att förhindra att barn 

ständigt påverkas av vuxnas direktiv och hitta strategier som främjar barns inflytande krävs 

det att de vuxna reducerar sin maktposition. Ett hjälpmedel kan vara att i arbetsgruppen 

observera och reflektera över moment där vuxna på olika sätt reglerar barn i förskolans 

vardag (Johannesen & Sandvik, 2009, s. 57).   

Ovanstående resonemang konstaterar att det finns en fördel med pedagoger som granskar sitt 

eget agerande. Åberg & Lenz Taguchi (2006) empiriska data är ett konkret bevis på detta, de 
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har mött förskollärare som via dokumentationsarbetet ökat sin förståelse för hur mycket egna 

föreställningar och handlandet påverkar barn i förskolan. Den reflektion som observationen 

har resulterat i har skapat nya strategier för hur personalen kan förhålla sig till maktaspekten 

(s. 67). Emilson (2007) problematiserar den inverkan vuxnas kontroll har på barns inflytande i 

praktiska sammanhang. Hon kommer fram till att alla former av kontroll inte bidrar till att 

hämma barns chans till inflytande. Kontroll som präglas av lekfullhet, lyhördhet och barns 

erfarenhetsvärld erbjuder den kommunikativa aspekt som barn behöver för att kunna uttrycka 

sina tankar och åsikter (s. 34). Fenomen som makt och hierarkier är komplicerade. Om 

individen i ena stunden väljer att förhålla sig kritisk till dessa är de i andra stunden 

nödvändiga. En verksamhet som förskolan behöver olika former av kontroll för att personalen 

ska kunna ta ytterst ansvar för verksamheten. Alla former av kontroll är inte negativa till sin 

karaktär, de utövas på skilda sätt och i olika grad. Negativa former sker ofta ur ett 

vuxenperspektiv och lämnar ingen hänsyn till barngruppens upplevelse. I relation till 

inflytande presenteras stark kontroll från lärarens håll som begränsande, medan svag kontroll 

erbjuder barnen de stöd som behövs för att kunna delta aktivt (Johansson, 2011, s. 43). 

Emilson (2007) kommer i sin studie fram till att graden av inflytande varierar beroende på hur 

förskolläraren väljer att kontrollera situationen. Hon väljer att studera samlingen som är 

central i verksamheten. Inflytande lämnas här vid konkreta val, som exempelvis sånger. 

Barnen som väljer får ofta alternativ via sångkort eller objekt som symboliserar sången. 

Studier visar att det finns samband mellan förskollärarens attityd och kvaliteten i den 

pedagogiska verksamheten. Förskolor med låg kvalitet kännetecknas av pedagoger som i sitt 

arbete använder kontroll och regler för att hantera situationer. Högkvalitativa förskolor har 

generellt ett klimat som är mer demokratiskt till sin karaktär (s. 11, 15, 31).  

Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) är interaktion och kommunikation mellan 

parterna i förskolan en viktig förutsättning för att kunna skapa en verksamhet av god kvalitet 

(s. 173). Frustration skapas hos barn som inte möter vuxna som tror på deras perspektiv och 

åsikter, en frustration som kan resultera i att det känns meningslöst att fortsätta berätta för 

vuxna vad man reflekterar över (Arnér & Tellgren, 2006, s. 108). Bae (2009) konstaterar att 

grunden för att kunna möta barn som subjekt ligger i pedagogens förmåga att kunna möta det 

som sker i stunden, att kunna hantera barnens vilja på ett respektfullt sätt och vara medveten 

om hur det egna agerandet kan förtrycka deras perspektiv (s. 400). Reellt inflytande har inte 

enbart en inverkan på barns förmåga att bemästra demokratisk kompetens. Barn som erbjuds 

valmöjligheter och genuina tillfällen att ta ansvar skapar en positiv relation till personalen i 
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förskolan. Vuxna blir i detta sammanhang inte en källa för godkännanden utan en resurs i 

barns fortsatta lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, s. 187).  

Pedagogiska strategier 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) presenterar förslag på hur förskolans personal kan arbeta för 

att skapa en praktik som bygger på demokrati, inflytande och delaktighet. De argumenterar 

för att det i grunden inte handlar om att alla ska ges möjligheten att göra exakt som de vill, 

utan att i kollektiva sammanhang erbjudas utrymme att förmedla sina tankar och respektera 

varandra. Förskolans personal har i detta arbete det yttersta ansvaret, att konstruera moment 

som erbjuder barn tillfällen att uttrycka sina tankar och åsikter samt lyssna på andras 

synpunkter. Visionen är att skapa en gemensam mötesplats där förskolan aktörer tillsammans 

kan föra reflektion och diskussion om sin vardag. Ett klimat där barns intentioner värderas 

högt och där barn ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget handlande och sin tillvaro på 

förskolan eftersträvas (s. 65).  

Utmärkande för förskolor med hög kvalitet är det öppna klimatet, en atmosfär som erbjuder 

samtliga individer att diskutera och påverka pågående processer (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2001, s. 190). Arnér & Sollerman (2013) argumenterar i likhet med ovanstående 

för att alla former av demokratiska processer gynnas i interaktiva klimat, samspelsklimat där 

relationen är jämbördig och de olika parterna bemästrar nya perspektiv, upplevelser och 

tankar via de olikheter som finns i gruppen. Pedagoger som är medvetna om detta kan forma 

bättre strategier för barns inflytande (s. 41). Lyhördhet och respekt presenteras som viktiga 

grundförutsättningar för att kunna skapa en praktik som tar hänsyn till barns åsikter och 

inflytande. Barn behöver möta pedagoger som värdesätter deras kompetens och vilja att lära 

(Bae, 2009, s. 395). Johansson (2011) använder begreppet samspelande atmosfär för att 

tydliggöra hur ett positivt klimat kan stödja barns lärande och inflytande. En samspelande 

atmosfär karaktäriseras av pedagoger som är nyfikna och engagerade i barnens egna 

aktiviteter. Konkret uttryckt vuxna som försöker ta barns perspektiv. Interaktion har en central 

roll, det handlar om att mentalt och emotionellt vara mottaglig för den andra partens 

intentioner och behov (s. 25, 29).  

Arnér & Sollerman (2013) presenterar samtalet som ett viktigt medel för att främja den 

demokratiska strävan och barns inflytande. Om förskolan ska bli en plats med syfte att lära 

barn mer om det demokratiska samhället har förskolans personal mycket att lära genom att 

inkludera barns tankar och åsikter. En kommunikativ miljö erbjuder pedagogerna tillfälle att 
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närma sig barns intressen, upplevelser etc. samtidigt som barnen lämnas utrymme att utveckla 

sina tankar, komma till tals och utöva sin rätt till inflytande. Samtalet värderas också som ett 

medel för att öka den demokratiska kompetensen. Det blir därmed viktigt att dialoger, 

diskussioner och berättade blir en central del av den pedagogiska praktiken. Samtalen bidrar 

inte enbart till demokratisk kompetens, det ger även individen tillfälle att utveckla sitt 

tänkande. Vid dessa dialoger bör barn möta pedagoger som visar genuint intresse och tillit till 

deras tankar (s. 24-25, 75-77).  

Förskollärare uttrycker frustration över att barnen i gruppen inte väljer att göra individuella 

val utan röstar på det som kamraterna väljer. En metod som ofta används för att göra allas röst 

hörd är att noga välja vilken ordning valen ska göras, för att förhindra att de med starkare vilja 

får välja först (Westlund, 2010, s. 95). En annan aspekt som presenteras som problematiskt i 

situationer som präglas av inflytande är att det enbart är några barn som ges tillfälle att yttra 

sina tankar, de barn som är snabba på att svara och ofta talar i offentliga samlingar. Praktiska 

lösningar på detta problem är individuella val som erbjuder alla i gruppen att göra sin röst 

hörd eller att dela barnen i mindre grupper för att öka talutrymmet. Utöver det presenteras tre 

olika former av metoder som pedagoger väljer att använda för att stimulera barn att göra 

aktiva val. Den första metoden inkluderar fasta svarsalternativ inom en specifik kontext. 

Exempelvis vilken bok barnen vill läsa, vilken frukt det vill äta osv. Andra strategin handlar 

om att ta ställning till olika förslag på aktiviteter, det blir här upp till barnet att välja om de 

vill utföra aktiviteten eller inte. Alternativen är dock begränsade av det som går att göra i 

verksamheten och vad de vuxna anses vara lämpligt. Sista metoden präglas av öppna frågor, 

en metod som lämnar större utrymme till barn som subjekt (Westlund, 2009, s. 193-196). 

Arnér (2009) lyfter vikten av att personalen i förskolan förstår sitt förhållningssätt som 

relationellt för att barn överhuvudtaget ska ha möjlighet att utöva inflytande. Ett relationellt 

förhållningssätt innebär att pedagoger ser både sig själv och barnen som delaktiga i de 

relationer och handlingar som sker i förskolan. I många avseenden är det en attityd med fokus 

på att närma sig barns perspektiv (s. 68). Det relationella perspektivet ställs ofta mot det 

punktuella. Skillnaden punktuellt- respektive relationellt perspektiv anses vara hur vuxna 

väljer att betrakta och bemöta barns kapacitet och utvecklingsmöjligheter. Ur ett punktuellt 

perspektiv betraktas barn som statiska, pedagogen har en klar uppfattning av hur barn är och 

vad de kan hantera i olika sammanhang. Medan ett relationellt perspektiv har fokus på det 

föränderliga barnet, som i kollektivt samspel ständigt bemästrar nya förmågor och tankesätt. 



 

16 
 

Pedagoger som har insikt i dessa två perspektiv kan öka förståelsen för hur samvaron mellan 

barn och vuxna kan utvecklas (Arnér & Sollerman, 2013, s. 85-86). 

Hinder 
Ett hinder för att praktisera demokratiska moment anses vara tid, tid är i förskolan en bristvara 

med anledning av de rutiner och aktiviteter som ska ske under barns dag. Det blir därmed av 

betydelse att reflektera över hur verksamheten kan struktureras för att skapa tid åt en 

arbetsform som ska genomsyra hela den pedagogiska praktiken och främja individens 

kompetens som demokratisk medborgare. Ett alternativ är att göra demokrati till en del av 

redan existerande aktiviteter (Moss, 2007, s. 15).  

Sheridan & Pramling Samuelsson (2001) konstaterar att barns inflytande och frihet är mest 

central i den fria leken. I leken speglas deras egna viljor och intentioner, det blir en plats där 

de kan öva praktiskt inflytande i det egna kamratskapet. Leken är dock ingen situation som är 

opåverkad, rutiner, planerade aktiviteter, utrymme och tillgång till ute- respektive innemiljön 

sätter ofta gränser för barns initiativ (s. 178). Arnér & Sollerman (2013) väljer att presentera 

regler och direktiv som hinder för barns inflytande. I förskolans struktur finns rutiner och 

riktlinjer som hindrar pedagogen från att beakta barns initiativ. Ett exempel är den dagliga 

utevistelsen, viljan att vid dessa tillfällen stanna inne nekas ofta av regeln att alla barn ska gå 

ut (s. 21). Även Arnér (2009) presenterar förskolan som en regel- och schemastyrd institution. 

Hennes bild är att detta kan ha negativa konsekvenser, hon menar att ju mer verksamheten 

formas av regler desto mer möter barnen olika former av tillrättavisningar. Anledningen till 

detta anses vara det maktförhållande som finns mellan vuxna och barn, ett maktförhållande 

som ligger långt från det demokratiska ideal och arbetsformer förskolans styrdokument 

förespråkar (s. 39). Pedagogiska institutioner som styrs av fasta regler och strikta direktiv 

hindrar möjligheten till lekfulla upplevelser, alternativa metoder och kommunikation (Bae, 

2009, s. 400). 

Förskollärare som aktivt arbetar med att främja barns reella inflytande i praktiken möts ofta 

med skepsis. De som förhåller sig kritiska argumenterar för att barn är i behov av gränser. 

Motargumentet är att överdriven kontroll kan hämma barns initiativtagande och 

ansvarskänsla, förmågor som inflytande bidrar till att stärka (Arnér & Sollerman 2013, s. 94, 

95).  
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Teoretisk utgångspunkt 
För att komplettera tidigare forskning har studiens resultat betraktats ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Perspektivet har sin utgångpunkt i Lev Vygotskijs arbete med utveckling, lärande 

och språk. Centralt är tanken om att lärande sker i socialt samspel. Interaktion och 

kommunikation med andra presenteras som viktiga förutsättningar för individens fortsatta 

lärande och utveckling (Säljö, 2012, s. 185, 195).  Lärande betraktas ur denna synvinkel som 

en ständigt pågående process, individen föds in i en kommunikativ miljö och bemästrar via 

socialt samspel kunskaper som finns om och i samhället (Sträng, 2003, s. 22). Enligt Säljö 

(2000) är idéen om att människan ständigt befinner sig under utveckling en av Vygotskijs 

grundtankar. Konkret uttryck menade han att i alla situationer som individen möter finns 

kapaciteten att tillgodose sig kunskap från andra individer. Vilket benämns som 

appropriering (s. 119). Inom det sociokulturella perspektivet förkommer även begrepp som 

mediering och kulturella redskap. Det föregående presenteras som ett sätt att förstå och 

förhålla sig till omvärlden. Detta görs med hjälp av språkliga kategorier och fysiska 

artefakter, kulturella redskap. Konkret betyder språkliga kategorier olika former av 

kommunikation. Vilken syn som finns på en själv, etiska frågor och ens egna värderingar är 

sådant som förmedlas med hjälp av språkliga kategorier (Säljö, 2005, s. 43-44). Fysiska 

artefakter är redskap som vår vardag är fylld av, exempelvis olika former av informations- 

och kommunikationsteknologi dvs. en produkt som formats av människan (Säljö, 2000, s. 29).  

Vygotskij gav i sina teorier skolan, läraren och undervisningen en betydelsefull roll för 

barnets utveckling. Den institutionella miljön presenteras som en viktig förutsättning för 

individen att bekanta sig med vetenskapliga och abstrakta fenomen. Han betonar även att 

barnet i arbetet med att förstå omvärlden är i behov av den vuxne eller den mer kompetente 

kamraten (Säljö, 2012, s. 192-193). Inom det socialkulturella perspektivet används begreppet 

den närmaste utvecklingszonen. Individens utveckling mäts här i relation till vad hon kan 

presentera utan stöd respektive vad hon kan presentera med hjälp av ledning eller i samarbete 

med en mer kompetent kamrat. Med bakgrund i att vuxna har en central roll i barnets fortsatta 

lärande kan de inte dra sig undan ansvaret att bidra barn med assistans (Sträng, 2003, s. 28, 

38). Det är dock viktigt att denna assistans inte gör barn till passiva åskådare. Om den vuxne 

eller mer kunnige tar över hela problemlösningen hämmas barnens utvecklingsmöjligheter, 

vilket ställer krav på förskolläraren att öka kunskap om hur barn utvecklingsnivå ser ut, och i 

relation till dessa färdigheter hitta strategier för att tilldela barn större förståelse och ansvar 

(Säljö, 2012, s. 194).  
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Metod  

I detta avsnitt presenteras en sammanfattande bild av den metod som har används för att 

samla in studiens empiri. Intentionen är att beskriva motivet bakom val av metod samt hur 

metoden praktiskt använts. Avsnittet kommer att beröra följande områden: Metodval, urval, 

genomförande, datainsamling, databearbetning samt arbetsfördelning. Inom varje område 

presenteras variabler som är signifikanta att ta hänsyn till för att stärka studiens och metodens 

kvalitet. 

Metodval  
Vi valde i studien att genomföra intervjuer, med både barn och förskollärare. Motivet bakom 

valet av metod ligger i det Bjørndal (2011) benämner som strategiskt övervägande, vilket i 

grunden handlar om att hitta den mest ändamålsenliga metoden (s. 106). En helhetsbild 

skapades, delar som vi valde att ta hänsyn till var studiens syfte, frågeställningar, tidsram, 

kontaktnät och tidigare upplevelser av olika metoder. Centralt blev att hitta en metod med 

kapacitet att närma sig studiens syfte, att undersöka barn- och förskollärares subjektiva tankar 

och upplevelser av barns inflytande i förskolan. Løkken & Søbstad (2010) poängterar att om 

intentionen med studien är att närma sig andra individers erfarenhetsvärld är intervjuer den 

mest gynnsamma metoden. Anledningen är att intervjuer till skillnad från exempelvis 

observationer ökar insikten om hur andra individer tänker, känner och önskar. Enkelt uttryckt 

erbjuder intervjuer en annan form av djup, de tar oss bortom här och nu situationen vilket 

vidgar informationen (s. 94). 

Kvalitativ intervju 

När vi hade konstaterat att intervju var den mest adekvata metoden för studien var nästa steg 

att välja vilken form av intervju som skulle genomföras. Vi valde här återigen att utgå från 

studiens syfte för att hitta en optimal intervjuform. Vi studerade även flera källor som 

presenterade olika former av intervjuer. Efter att ha studerat för- och nackdelar kom vi fram 

till att den kvalitativa intervjuformen anknyter mest till studiens ändamål. Trost (2010) 

betonar att det utan tvivel är studiens syfte som ska ligga till grund för val av metod och om 

intentionen är att öka förståelsen för andra individers erfarenhetsvärld samt sätt att resonera är 

den kvalitativa intervjun den mest optimala intervjuformen (s. 25, 32). Den kvalitativa 

intervjuns öppna och flexibla struktur var den främsta orsaken till valet. Hade vi valt en 

intervjuform som kännetecknas av hög grad av struktur hade resultatets trovärdighet 

reducerats. Orsaken är att den till skillnad från öppna intervjuformer inte erbjuder intressenten 
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samma möjlighet att registrera respondentens subjektiva upplevelser och tankar om 

fenomenet som undersöks (Bjørndal, 2011, s. 107). Vilket i detta fall har varit studiens syfte.  

Den öppna och flexibla strukturen har genomsyrat hela intervjuprocessen, från formulering av 

frågor till genomförandet av intervjuerna. När vi stod inför uppgiften att formulera 

intervjufrågor var det inte enbart frågan om ordningsföljd som var aktuell.  För att garantera 

rikligt med information och variation i resultatet var vi noga med att kritiskt granska frågornas 

språkliga struktur och begränsningar. Analysen resulterade i att majoriteten av frågorna hade 

öppen karaktär och en konkret språklig utformning. Aspekter som gjorde det enklare för 

respondenten att förstå frågornas innebörd och svara utifrån sina egen subjektiva upplevelse. 

Med bakgrund i att vi valde att inkludera både barns och förskollärares tankar om barns 

inflytande i förskolan ställdes vi också inför frågan om intervjuerna skulle utformas likartat 

eller olika. Här valde vi att ta hänsyn till barnets ålder och intellektuella kapacitet. Frågorna 

från intervjun med förskollärarna kunde inte översättas direkt till barnintervjun, detta med 

anledning av att barn saknar kunskap om förskolläraryrkets arbetsuppgifter och direktiv. 

Istället valde vi att skapa två separata intervjufrågeformulär, ett för intervjun med 

pedagogerna och ett för barnintervjun (Se bilaga 1 & bilaga 2). Frågorna som var centrala i 

samtliga intervjuer utformades i anslutning till studiens syfte och frågeställningar. 

Barnintervjufrågorna konkretiserades efter barnens verbala och intellektuella förmåga, se 

rubriken barnintervjuer.  

En fördel med den kvalitativa intervjun som vi valde att beakta var att flexibiliteten ökade 

möjligheten att förändra metodens struktur i takt med att vi fick mer kunskap om 

intervjupersonens subjektiva tankar (Bjørndal, 2011, s. 107). Här fick uppföljningsfrågor en 

central position. Innan genomförandet var vi eniga om att uppföljning är avgörande för att öka 

förståelsen för respondentens utsagor. Framförallt i anslutning till barnintervjuer där svaren 

ibland kan vara irrationella. Till skillnad från observationer eller andra ensidiga metoder 

klassas intervjun som en strategi med kapacitet att upptäcka detaljer som annars kunde ha 

passerat. Dess flexibla karaktär gör det möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor, sondera 

svar, studera motiv och känslor (Bell, 2006, s. 58). Vid planering av den kvalitativa intervjun 

valde vi även att fokusera relationen mellan respondenten och intervjuaren, i detta fall vi som 

genomförde studien. Intervjuer kännetecknas av dialog mellan två parter, en respondent och 

en intervjuare. I den inte helt jämställda relationen är det intervjuaren som ställer frågorna 

medan respondenten har uppgiften att svara. Fokus placeras på respondentens tankar och svar, 

information som sedan fungerar som föremål för analys (Lantz, 2013, s. 21-22). Vi var under 
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studiens gång väl medvetna om att denna relation förutsatte ett tillitsfullt klimat. För att 

säkerställa tillit valde vi inledningsvis att reflektera över vår egen roll i intervjun. Vi kunde 

konstatera att vår uppgift var att ha en öppen attityd gentemot respondentens svar. Om vi på 

något sätt hade ifrågasatt eller dömt deras uttalanden hade vi kunnat kränka deras integritet 

och minskat svarsfrekvensen. Vidare valde vi vid första kontakten med förskollärarna att 

referera till de fyra forskningsetiska kraven från vetenskapsrådet. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12, 14). Att intervjupersonerna sedan tidigare kände en av oss har 

också bidragit till viljan att dela med sig av personliga tankar. Vilket några av förskollärarna 

uttalat vid intervjutillfället. De refererade till att de själva skrivit liknande arbeten och att de 

gärna hjälper till om möjligheten finns. För vidare information se rubrikerna Urval och 

Genomförande.  

Metoden medför inte enbart positiva aspekter. Tidsaspekten presenteras som en av de 

negativa delarna med intervjuer. Förberedelser, genomförande och bearbetning kräver många 

timmars arbete vilket ofta resulterar i att antalet intervjuer reduceras (Bjørndal, 2011, s. 91). 

Självfallet hade fler intervjuer bidragit till att berika studiens resultat men i detta fall handlar 

det också om att vara realistisk. En studie med en tidsram på enbart några veckor erbjuder inte 

tillräckligt med utrymme för att genomföra ett 20-tal intervjuer. I inledningsfasen av studien 

satte vi upp ett mål på fyra intervjuer med förskollärare samt fyra parintervjuer med barn, 

målet har sedan kompletterats med en barnintervju. Men det är inte enbart antalet intervjuer 

som har reducerats med bakgrund i studiens tidsram. Inom forskningsvärlden är triangulering 

ett förekommande begrepp, ett konkret sätt att definiera begreppet är att benämna det som 

”flervalsmetod”. Fördelen med att använda två eller flera metoder anses vara att det ger en 

mer övergripande bild över studiens syfte och frågeställningar. Begreppet kan även definieras 

utifrån ett jämförelseperspektiv, vilket innebär att samma metod används för att jämföra flera 

olika fenomen (Løkken & Søbstad, 2010, s. 32-33). Vi kunde efter vidare undersökning 

konstatera att det finns positiva fördelar med att använda flera metoder, främsta motivet är att 

de ökar resultatets användbarhet. Det vi här måste förtydliga är varför vi enbart valde att 

använda en metod, kvalitativa intervjuer. Orsaken är som tidigare poängterats tidsaspekten. I 

en studie av denna omfattning har det varit svårt att hitta tid att genomföra alla 

kvalitetssäkrande åtgärder, vilket bidragit till att vissa delar reducerats. Bell (2006) 

argumenterar i enlighet med detta, hon poängterar att tidsfaktorn begränsar i vilken 

utsträckning resultatet kan kontrolleras. I mer omfattande studier än denna bör intentionen 
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vara att använda fler än en metod för datainsamling (s. 116). Väljer vi att betrakta 

triangulering ur definitionen om jämförelse valde vi på ett sätt ändå att triangulera. 

Intervjuerna med barn- respektive förskollärare bidrog med olika infallsvinklar rörande 

fenomenet barns inflytande. 

Barnintervju  

Ur vår synvinkel är det relevant att ha en separat rubrik som belyser de kriterier som är viktiga 

att tänka på i anslutning till barnintervjuer. Orsaken är att intervjuer med barn sker under 

andra former och ramar. Enligt Løkken & Søbstad (2010) konstrueras dessa ramar med 

bakgrund i barnens ålder och intellektuella kapacitet. Personer som intervjuar barn bör ta 

hänsyn till att barn följer sin egen logik och ibland svarar irrationellt (s. 109). Trost (2010) 

förenar också barnintervjuer med barnens ålder. Han poängterar att personen med intention att 

genomföra intervjuer med barn bör ha i åtanke att barn kan har svårt att sitta stilla och 

koncentrera sig under en längre period. Koncentrationsförmågan bidrar till att barnintervjuer 

till skillnad från intervjuer med vuxna blir kortare, vilket kan resultera i att fler intervjuer 

behövs genomföras. Vidare anser han att det optimala är att göra intervjuer med de äldsta 

barnen i förskolan. Skälet anses vara att barn i fem års ålder generellt har en större verbal 

kapacitet samt förmåga att koncentrera sig under en längre tid (s. 59). För att barnintervjuerna 

skulle tilldela oss rikligt med relevant information valde vi att beakta dessa aspekter.  

Studiens syfte och tema har också en avgörande roll vid barnintervjuer, eftersom de tenderar 

att influera barnens respons och därmed även studiens resultat. I detta fall handlar det inte 

enbart om barns intellektuella kompetens utan även om intresse. Barn har i likhet med vuxna 

ämnen som de har tidigare erfarenheter och åsikter om, vilket kan berika samtalet. Möter barn 

däremot teman som är komplexa och för dem ointressanta kan svaren bli fåordiga (Løkken & 

Søbstad, 2010, s. 110). Med bakgrund i att vi valde ett ämne som för barn kan uppfattas som 

komplext blev det aktuellt att hitta en strategi för att konkretisera. I vårt fall valde vi att byta 

ut benämningen barns inflytande och i intervjusammanhanget istället använda ordet 

bestämma. Bilden är att ordet bestämma anknyter mer till barnens erfarenhetsvärld vilket göra 

det enklare för dem att framföra egna åsikter och tankar. Nackdelen är dock att bestämma inte 

helt överensstämmer med begreppet barns inflytande, en aspekt som vi måste förhålla oss till i 

resultatet med bakgrund att det kan bidrar till att minska resultatets reliabilitet och validitet.   

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används i vetenskapliga sammanhang för att beskriva 

metodens användbarhet. I detta fall utifrån den metod som var centralt för studien, kvalitativa 
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intervjuer med barn och förskollärare. Oberoende av vilken metod som är central för studien 

är det viktigt att den kritiskt granskas för att bedöma resultatets reliabilitet och validitet (Bell, 

2006, s. 117). Vi valde att anamma denna kritiska hållning för att studera de kvalitativa 

intervjuernas kvalitet och användbarhet. Vid första intervjun granskade vi noggrant vårt eget 

förhållningssätt. Orsaken var att vi ville förhindra att det egna agerandet innehöll värderingar 

som kunde påverka respondentens subjektiva uppfattning. Det resulterade i att samtliga 

intervjuer lämnade utrymme till respondenternas erfarenhetsvärld, deras svar och tankar 

utgjorde fokus. Frågorna som fungerat som bas för intervjuerna granskades kritiskt för att inte 

vara ledande eller värderande. Frågorna formulerades konkret för att minska risken för 

missuppfattningar och förekom i samtliga intervjuer vilket ökar tillförlitligheten. Inspelningen 

och transkribering av data har gjort med precision vilket innebär att den ger en faktisk bild av 

intervjupersonernas utsagor. En aspekt som Lantz (2013) menar ökar användbarheten. 

Resultat och analys bör endast innehålla information som verkligen har yttrats (s. 17).  

Urval 

Med bakgrund i att vi valde att använda en personlig datainsamlingsmetod, kvalitativa 

intervjuer med barn och förskollärare, för att närma oss studiens syfte blev det relevant att 

använda en känd urvalsgrupp. Den primära orsaken var att intervjuer med barn till skillnad 

från intervjuer med vuxna berikas om barnen sedan tidigare känner intervjupersonen (Løkken 

& Søbstad, 2010, s. 110). 10 barn och 4 förskollärare från två förskolor där en av oss sedan 

tidigare hade kontakter blev därmed studiens urval. Förskolorna är av kommunal regi och 

belägna i Mellansverige. 

Samtliga barn som deltog i studien är födda 2010, valet att intervjua de äldsta barnen på 

förskolan grundar sig i barnens ålder och kognitiva mognad. Vilket presenterats tidigare under 

rubriken barnintervju. Eftersom vi valde att genomföra parintervjuer med barnen har vi i 

samråd med de ansvariga pedagogerna kommit fram till vilka barn som kompletterar 

varandra. Orsaken är att personalen känner barnen bättre och är medvetna om hur de fungerar 

i sociala sammanhang. En aspekt som vi även valde att inkludera i den medgivandeblankett 

som skickades ut till barnens vårdnadshavare innan intervjuerna startade. Ett viktigt kriterium 

för oss var att föräldrarna skulle känna trygghet i att låta sina barn intervjuas. De förskollärare 

som deltog i intervjustudien har lång arbetslivserfarenhet. Vår tanke var att de bör vara insatta 

i barns inflytande och ha goda kunskaper angående hur arbetet utförs i förskolans verksamhet. 

Anledningen till att enbart förskollärare blivit tillfrågade att delta i intervjustudien är bilden av 
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att de har en bredare kompetens angående ämnet för studien samt är förtrogna med förskolans 

läroplan.  

Genomförande 
För att få ett godkännande från förskollärarna togs den första kontakten via telefon. Vidare 

information förmedlades sedan vid ett besök på varje förskola. De tänkta intervjupersonerna 

informerades om studiens syfte, användningsområde, etiska riktlinjer samt datum, plats och 

tidsram för intervjun. Allt detta är delar som Trost (2010) lyfter som viktiga i första kontakten 

med intervjupersonerna (s. 81-82), samtidigt som det är ett av vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav, informationskravet, vid genomförande av alla former av studier och 

metoder (2002, s. 7). För att få tillstånd att intervjua barnen krävdes mer än ett telefonsamtal 

och ett besök. Vetenskapsrådet (2002) refererar här till att om intentionen är att intervjua barn 

under 15 år är samtycke från barnens vårdnadshavare ett krav (s. 9-10). För att beviljas 

samtycke valde vi att lämna ut en medgivandeblankett till vårdnadshavare för barn födda 

2010 (se bilaga 3). Endast de barn som fick sina blanketter underskrivna av vårdnadshavarna 

blev aktuella för studien. Barnintervjuerna valde vi att genomföra i par med utgångspunkt i att 

det ökar tryggheten. Parintervjuer blir för barnet inte lika utelämnande som enskilda 

intervjuer. De kan ta stöd av varandra, vilket visade sig i intervjuerna att de många gånger 

gjorde. De reflekterade tillsammans, bekräftade varandras svar och frågade kamraten om fler 

tankar. Eftersom miljön är av stor vikt både vid i intervjuer med barn och vuxna var vi noga 

med att planera tid och plats för intervjuerna. Förskollärarna fick själva önska en tid som 

passade arbetsgruppen och veckans planering. Barnintervjuerna genomfördes på förmiddagen 

när resterande barn vistades utomhus för att minska risken för störande moment. Intervjuerna 

genomfördes därför i ett avskild och lugnt rum. Barnen fick själva välja vart i rummet de ville 

sitta, för att känna trygghet. Vilket även Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) framhäver 

som en viktig aspekt att ta hänsyn till (s. 26). 

Vi saknade mål för att intervjuerna skulle uppnå en specifik längd, barnintervjuerna varade i 

regel mellan 10-15 minuter medan intervjuerna med förskollärarna varande mellan 30-45 

minuter. Hade samtalet med barnen varat längre hade deras förmåga att sitta still och 

koncentrera sig kunnat påverka resultatet. Vi var noga med att avbryta intervjun när barnen 

visade indikationer på bristande fokus. Innan barnintervjuerna startade valde vi att samtala 

med barnen om varför de skulle prata med oss. Det visade sig att flera av barnen hade blivit 

informerade av sina vårdnadshavare om studiens ändamål. För att säkerställa att alla barn var 

införstådda med syftet valde vi dock att presentera det ytterligare en gång. Som ett inledande 
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inslag i intervjun valde vi att presentera läroplanen för förskolans formuleringar om barns 

inflytande. För att göra det mer konkret för barnen förenklade vi innebörden av det som 

presenterades. Färdiga frågor hade förberetts, men beroende på vad barnen svarade ändrades 

intervjufrågorna ordningsföljd. Liknande upplägg gällde vid intervjuerna med förskollärarna. 

Upptäckte vi att barnen inte förstod frågan eller inte vågade svara försökte vi omformulera 

och göra det enklare. Vi gjorde det även klart för barnen att om de inte hade ett svar på frågan 

eller inte ville svara var det helt acceptabelt.   

Vi har under studien utgått från de fyra forskningsetiska kraven som presenteras av 

Vetenskapsrådet (2002). Vi har tidigare nämnt informationskravet och samtyckeskravet, de 

resterande är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De har tillämpats genom att i början 

av intervjuerna informera respondenterna att informationen endast kommer användas i 

relation till studien, att informationen sedan raderas när studien är färdigställd samt att studien 

inte kommer att innehålla känslig information som exempelvis personuppgifter, den är högst 

konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12, 14).  

Datainsamling 
Empirin som samlades in vid varje intervjutillfälle har registreras med hjälp av en 

ljudupptagningsenhet, vilket godkänts av förskollärarna och barnens vårdnadshavare med 

hjälp av medgivandeblanketten (se bilaga 3). Vi vill dock poängtera att av de fyra intervjuer 

som genomförts med förskollärare var det en pedagog som inte ville att intervjun skulle spelas 

in, en önskan som beviljades. Trost (2010) argumenterar för fördelar och nackdelar med att 

använda ljudinspelning vid intervjuer. Fördelar med att spela in är att man upprepande gånger 

kan lyssna på tonfall och ordval. Det inspelade materialet kan enkelt transkriberas, vilket 

skapar förutsättningen att presentera fakta mer ordagrant. Nackdelar med att spela in är att det 

tar lång tid att lyssna på varje inspelning. Det kan vara komplicerat att spola fram och tillbaka 

för att hitta specifika detaljer (s. 74-75). Løkken & Søbstad (2010) nämner även att 

intervjupersonen kan känna sig hämmad av ljudupptagningsenheten. Det kan vid dessa 

situationer vara relevant att tala om att det finns möjlighet att pausa inspelningen om personen 

i fråga vill lämna en kommentar som är utanför intervjuramarna. Dock gäller detta mest för 

vuxna personer som kan vara osäkra på hur mycket information som ska lämnas (s. 107). Vid 

varje intervju har vi även antecknat för att notera om det samtalas om något som är extra 

intressant för vår studie. Även om intervjuerna spelades in kan det vara till hjälp när resultatet 

sedan ska bearbetas.  
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Databearbetning  
När all empirisk data samlats in valde vi att bearbeta intervjuerna tematiskt, syftet med 

tematiseringen var att urskilja likheter och skillnader, teman, i respondenternas svar (Braun & 

Clarke, 2006, s. 79). För att förhindra att utsagorna från barnintervjuerna respektive 

intervjuerna med förskollärarna påverkade resultatet och kommande slutsatser redan i detta 

stadium valde vi att analysera de olika delarna åtskilt. Vi inledde den tematiska analysen med 

att reflektera över vad som klassades som ett tema, en aspekt som även Braun & Clarke 

(2006) argumenterar för. Deras definition av teman är fenomen som är av betydelse i relation 

till de frågorna som studien syftar till att undersöka (s. 82). Med bakgrund till detta valde vi 

att tematisera med utgångpunkt i studiens syfte och frågeställningar, forskning samt den 

teoretiska utgångpunkten, det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet är 

centralt för att studera vikten av kommunikativt samspel och social inlärning. Samtliga 

beståndsdelar är av betydelse för studiens undersökningsområde.  

Analysen startade redan vid transkriberingen, det blev ett tillfälle att bekanta oss med 

respondentens svar och anteckna saker som ansågs relevanta, det gav oss en mängd idéer och 

tankar till analysen (Braun & Clark, 2006, s. 87). Vidare valde vi att koda respondenternas 

olika svar för att sedan konstruera teman. Detta har medfört att icke relevant fakta har 

sorterats bort naturligt. De teman som konstruerades granskades grundligt för att reducera 

risken för att förbise signifikanta aspekter, samt för att konstatera att de överensstämmer med 

studiens intentioner. Resultatet från tematiseringen strukturerades under tre teman som 

formats efter studiens frågeställningar: Synen på barns inflytande, hinder för barns inflytande 

och pedagogiska strategier som främjar barns inflytande, inom dessa teman har resterande 

teman från analysen placerats i löpnande text. Vidare valde vi även att skapa separata 

underrubriker för barns- respektive förskollärarnas perspektiv. Kriterium som gör det enklare 

för läsaren att hantera resultatet som presenteras. 

Litteraturen som har fungerat som bas i studien har utarbetats med hjälp av universitets 

förslagna databaser, litteraturlistor från avhandlingar, vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur som berör ämnet, samt personal vid kommunala bibliotek. De sökord vi har använt 

oss av är; barns inflytande, barns perspektiv, förskolan, demokrati. För att söka i 

internationella databaser har sökorden översatts. Med bakgrund i att utbudet av vetenskapliga 

artiklar och annan litteratur som berör temat inflytande och demokrati i förskolan är relativt 
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stort ställdes vi inför kravet att göra ett urval. Vid urvalet utgick vi från studiens tema, barns 

inflytande, samt de frågeställningar som formulerat som utgångpunkt för studien. Graden av 

relevans mättes även i relation till litteraturens innehållsförteckningar och abstracts. På grund 

i studiens tidsramar har litteraturen inte bearbetats i den mån vi önskats, en del vetenskapliga 

artiklar och texter som möjligen hade varit av betydelse för studiens resultat har valts bort.  

Arbetsfördelning 
För att effektivisera arbetet med den kvalitativa studien har arbetsfördelningen under 

processen varierat. En del områden har beroende av arbetsuppgift bearbetats kollektivt medan 

andra har präglats av självständighet. Här presenteras de delar som vi har valt att arbeta med 

individuellt, de områden som inte behandlas under avsnittet har arbetats fram och bearbetats 

tillsammans. 

Den första delen som vi valde att bearbeta individuellt var litteraturen som fungerat som bas 

för bakgrund och tidigare forskning. Fakta som läsningen genererade strukturerades enligt åtta 

rubriker som vi i relation till studiens tema och tidigare forskning ansåg vara relevanta. Av de 

åtta kategorierna valde vi att sammanställa fyra stycken var. Metodavsnittet arbetades fram 

under liknande omständigheter. Vi diskuterade inledningsvis tillsammans vilka delar som var 

betydande att inkludera och ansvarade sedan för olika delar av textinnehållet. Johanna Gille 

ansvarade för metodval och dess underrubriker medan Sandra Falkeling arbetade fram 

resterande delar av metodavsnittet, det vill säga urval, genomförande samt datainsamling och 

databearbetning. När det kommer till de kvalitativa intervjuerna har vi båda deltagit vid 

samtliga intervjuer. En har haft en aktiv roll som intervjuperson medan den andra ansvarat för 

anteckningar och eventuella uppföljningsfrågor. Johanna Gille har ansvarat för 

barnintervjuerna och Sandra Falkeling för intervjuerna med förskollärarna. Denna uppdelning 

användes även vid bearbetningen av intervjuernas resultat och analys. För att reducera risken 

för missförstånd och feltolkningar har vi tillsammans granskat innehållet i de individuella 

texterna. En granskning som också genomfördes för att skapa en text som är 

sammanhängande i de språkliga formuleringarna och uttrycken. 
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Resultat och analys 

Synen på barns inflytande 

Förskollärare 

Under intervjuerna har det framkommit att barns inflytande är ett begrepp som är svårt att 

tolka, men definitionerna av begreppet har varit likvärdiga. Samtliga förskollärare som 

deltagit i intervjuerna anser att barns inflytande bland annat handlar om att barnen ska få 

påverka sin vardag och dess innehåll, samt att barnens intresse ska fungera som utgångspunkt 

för verksamhetens planering. En förskollärare väljer att förhålla sig kritiskt till frågan om att 

barns inflytande ofta inkluderar de äldre barnen. Istället väljer hen att påpeka att det i samma 

utsträckning är betydelsefullt för de yngre barnen som vistas i förskolan, hens resonemang är 

följande: 

”Ja men just det där att dom kan, att dom får vara med och påverka hur dagen ska se 

ut, påverka sin dag. Jag tycker nog att allting går ut på att dom blir stärkta i sig själv, 

självkänsla liksom – titta jag kan! Det utvecklar ju det sociala samspelet, det utvecklar 

ju så många delar”. 

Citatet visar att förskolläraren är medveten om att barns inflytande berör samtliga barn i 

förskolans verksamhet, hennes resonemang synliggöra att de yngre barnen i lika stor 

utsträckning som de äldre bör inkluderas i arbetet med barns inflytande. Risken är att övrig 

personal i delar detta synsätt, och istället anser att yngre barn saknar den ansvarskänsla som 

behövs för att fatta beslut gällande verksamheten. En aspekt som påvisar relevansen av 

förskolepersonalens barnsyn i relation till området barns inflytande. Att samtliga pedagoger 

har en likvärdig syn på barns kapacitet som utforskande och ansvarstagande individer är en 

viktig förutsättning.  

Vidare presenterar samtliga förskollärare att barns inflytande inte handlar om att barnen ska få 

bestämma vad de vill och när de vill. Meningen med barns inflytande handlar enligt dem om 

att låta barnen påverka verksamhetens innehåll och ha inflytande i sådant som rör dem själva. 

En ”låt gå” attityd nämns flertal gånger av förskollärarna som negativ. Risken med att lämna 

fullt ansvar över verksamheten, till barnen, anses vara att det bidrar till kaos och mistande 

ledarroll. En förskollärare argumenterar för vikten av att vara en tydlig ledare och våga sätta 

tydliga gränser för barnen, samt att de är i behov av ledning för att hitta sig själva, men 

samtidigt skapa en trivsam miljö runt omkring dem. Vidare poängteras det att för att skapa 

demokrati i förskolan bör det finnas ett dynamiskt samspel mellan barn och förskollärare. För 
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att tydliggöra, barn ska leda och bestämma samtidigt som förskollärare ska leda och 

bestämma. Törs pedagogerna inte leda barnen blir inte barns inflytande på sin vardag och 

miljö optimal:  

”Det jag tycker är problemet, det är att när pedagoger pratar om barns inflytande så 

tror dom att barn ska få bestämma allting, dom får inte säga nej och dom får inte sätta 

gränser.” 

”Barns inflytande betyder ju inte att man alltid får som man vill, det betyder ju att vi 

tillsammans här måste ju skapa en så bra miljö, som möjligt, för oss alla.” 

Citaten visar att förskollärarnas som deltagit i studien inte är intresserade av en ”låt gå” 

attityd, utan att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag och dess innehåll i samspel 

med förskollärarna, vilket kan kopplas samman med det sociokulturella perspektivet som 

argumenterar för att lärande sker i samspel med andra individer.  

Vid intervjuerna samtalades det mycket om konkreta förslag på vad barnen kunde vara med 

och påverka. Majoriteten av förskollärarna nämnde att barnen kunde vara med och påverka 

allt som sker i verksamheten medan ett fåtal nämnde rutiner, mat och samling som tillfällen 

det är svårt för dem att ha inflytande. En hypotes är att beroende vilken barnsyn och bild av 

förskolan som finns avgör i vilken utsträckning barnen får möjlighet till inflytande: 

”Så som jag ser på barns inflytande så tycker jag att barn alltid ska ha inflytande, men 

sen kanske jag bestämmer vissa saker i alla fall. För jag gör det utifrån barnets, 

barngruppens och allas bästa, det är ju inte så att oj att här fick dom inte ha något 

inflytande utan att just där och då kanske jag måste fatta ett beslut, t.ex. att nu behöver 

vi gå ut, vissa saker kan barnen inte få bestämma.” 

Det som förskolläraren presenterar visar att det finns en tydlig vision angående vad barns 

inflytande är, men också en förståelse för att barn inte kan vara delaktiga i alla beslut som tas i 

förskolan. Dock poängterar förskolläraren att oavsett om det är de vuxna som gör besluten 

görs det alltid med hänsyn till barnens och barngruppens bästa, vilket även nämns som ett 

kriterium i förskolans läroplan. 

Slutligen tillfrågades förskollärarna hur de tror att barnen ser på sin egen möjlighet till 

inflytande. Majoriteten trodde och hoppades att barnen kände att de hade möjlighet att 

påverka, men de förväntade sig även att barnen skulle säga att det är förskollärarna som 

bestämmer mest. Detta på grund av de rutiner och regler som finns i förskolan. 
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Barn  

Redan i inledningen av barnintervjuerna konstaterade vi att temat för studien, barns 

inflytande, för barn kan te sig någorlunda abstrakt. Temat som introducerades med hjälp av 

läroplanens relativt komplexa ordval om barns rätt till inflytande och delaktighet resulterade i 

att barnen tittade frågande på oss. Respons som fick oss att se positivt på valet att i 

barnintervjun istället använda uttrycket bestämma. Vi kunde fastställa att det i samtal med 

barn finns behov av att konkretisera begrepp, i detta fall inflytande och delaktighet. När 

styrdokumentens formuleringar förklarades med enklare ord och uttryck förändrades 

responsen, samtliga barn visade medvetenhet om temat för intervjun samtidigt som några blev 

chockerade över hur mycket de har rätt att influera. En bidragande orsak kan vara att de innan 

intervjun saknade en konkret definition av förskolans uppdrag och genom vår förklaring fick 

insikt om hur mycket det egentligen har rätt att påverka, vilket synliggör behovet av den mer 

kompetente kamraten som framställs i det sociokulturella perspektivet samtidigt som det visar 

på ett utvecklingsområde, att tillsammans med barn samtala om deras rätt till inflytande och 

delaktighet. Den institutionella miljön och dess personal är viktiga resurser i barns 

bemästrande av abstrakta begrepp och fenomen. 

När barnen fick uppgiften att definiera begreppet bestämma refererade majoriteten till chefen, 

förskolläraren, kommunen, kungen, och polisen; personer som i barnens erfarenhetsvärld har 

hög grad av auktoritet. Här följer två av barnens resonemang angående att bestämma: 

”Att jag bestämmer som en chef. Sån där som bestämmer över folk, som kungen” 

”Och polisen bestämmer, dom bestämmer att man inte får köra fortare än typ 100 

tusen” 

Utsagorna konstaterar att barnen är medvetna om vad bestämma i praktiken kan innebära, och 

att det i samhället finns en hierarkisk ordning gällande beslutsfattanden. Barnens resonemang 

visar också att bestämma ur deras synvinkel har en relativt individuell karaktär, det är en 

person som har makten att fatta beslut över resterande och denna person ska inte ifrågasättas. 

Den hierarkiska ordningen gör sig även känd i frågan om vem som bestämmer i förskolan där 

samtliga nämner att det är chefen eller övrig personal. Inte en enda väljer att pratar om sin 

egen möjlighet att influera verksamheten. Det är en skrämmande tanke att barnen inte kan se 

sig själva i rollen som den som bestämmer. Orsaken kan vara att de i sociala sammanhang är 

vana med att vuxna tar merparten av besluten. För att området skulle beröras krävdes det att vi 

aktivt frågade efter barnens egen möjlighet att påverka. Svaren visar att majoriteten av barnen 
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känner att de kan influera praktiken. Flera saknar dock konkreta förslag på vad de har varit 

med och beslutat i förskolan, vilket återigen visar på att inflytande och delaktighet är områden 

som sällan nämns med ord i verksamheten. Fyra av barnen påpekar också att möjligheten att 

bestämma är begränsad, barnen anser sig inte ha potentialen att vara med och influera alla 

delar av den pedagogiska praktiken: 

”Vi turas om, men dom (förskolans personal) bestämmer jättemycket” 

”Dom (förskolans personal) bestämmer ju ganska mycket vad vi ska göra, men ibland 

får vi leka lite fri lek och då får vi leka vad vi vill” 

Känslan som barnen förmedlar via sina utsagor, framförallt genom att använda uttrycket 

”dem”, är att barn respektive vuxna har olika positioner i förskolans verksamhet. 

Förskolläraren intar den mer dominerande positionen medan barn ser sig själva som mindre 

betydande i beslut av regler, aktiviteter, lekar etc.  Det är främst i anslutning till den fria leken 

som de ges utrymme att ta individuella beslut. I leken kan de avgöra vilken aktivitet som ska 

genomföras samt vilka regler som ska gälla. Leken är dock inte helt fri från vuxnas regler, två 

av barnen är noga med att poängtera att lekar som innehåller krig är förbjudna: 

”Vi får leka vad vi vill. Men vi får inte leka krig” 

Flera av barnen poängterade att det i förskolan finns en relativt ojämn fördelning mellan 

personalen och barnen när det kommer till beslutsfattande. Barnens möjlighet att påverka 

anses i relation till förskolläraren vara betydligt reducerad. Känslan är att majoriteten av 

besluten tas av chefen eller pedagogerna. Här följer några av barnens svar på vem som 

bestämmer i förskolan, samt hur mycket utrymme barnen tilldelas i besluten: 

”Det är ju chefen som bestämmer över dagis. Och alla andra vuxna som jobbar här” 

”Fröknarna bestämmer mer än oss” 

”Barnen får bestämma litegrann” 

En förklaring till upplevelsen kan vara att de saknar insikt i hur mycket de egentligen är med 

och deltar. Vi bör se till aspekten att beslutsfattanden sällan är en uttalad aktivitet i barnens 

vardag utan en process som för barn kan ske omedvetet. Det handlar i stor utsträckning också 

om hur individen väljer att se på demokrati, inflytande och delaktighet. Är det för barnen en 

process som ska inkludera alla parter i samtliga beslut är uppgivenheten ett faktum när de 

saknar utrymme att influera. Vid tre av intervjuerna presenteras denna demokratiska hållning. 
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Barnen som deltar vid dessa intervjuer argumenterar för att beslut kan vara kollektiva till sin 

karaktär, och inkludera både barn och vuxna. Dock anses beslut som inkluderar både barn och 

vuxna vara mindre förekommande. Kollektiva beslut ska ur barnens perspektiv karaktäriseras 

av överenskommelse och rättvisa: 

”Det är ju viktigt att man kommer överens” 

”Då kommer vi överens. Och gör det rättvist” 

Resonemangen visar på att barnen är medvetna om den demokratiska processen och vikten av 

att låta alla komma till tals. Det som fick oss att reagera vid dessa möten var att barnen 

använde begrepp som är relativt komplexa, rättvisa och överenskommelse. Svaret kan vara att 

demokratiska och kollektiva beslut är en naturlig del av barnens vardag på förskolan. Om 

personalen i förskolan väljer att beakta och praktisera inflytande är det inte orimligt att 

begrepp som rättvisa har diskuterats. Ett annat tänkbart svar är att barnen har kopierat 

personalens uttalanden utan att själva reflektera över innebörden. 

Hinder för barns inflytande 

Förskollärare 

En förskollärare beskrev att barnen borde ha mer inflytande i den dagliga verksamheten, men 

upplevde att det finns vissa hinder som begränsar arbetet med barns inflytande, vilket gör det 

svårare att ge dem det. Vidare bekräftas denna förskollärarens beskrivning av flera 

informanter, som också upplever att det finns hinder som begränsar arbetet med barns 

inflytande, men de hade däremot svårt att närmare beskriva vilka dessa hinder är. Efter en 

stunds fundering kunde de presentera följande: 

”Att det är stora barngrupper, att det är stressigt. Och stress medför ju aldrig något 

positivt så utan det är ju, jag menar att man känner att det ska gå så fort. Men det 

jobbar vi stenhårt med.” 

Samtliga förskollärare presenterade stora barngrupper som ett hinder i arbetet med barns 

inflytande. I samband med att de samtalade om barngruppernas storlek som ett hinder för att 

främja barns inflytande, nämnde även majoriteten av förskollärarna personalbrist och stress 

som två aspekter som de bör ta hänsyn till. En del dagar är det mindre personal och även brist 

på vikarier, vilket leder till att ett stressmoment skapas, som förskollärarna inte ser positivt på. 

Några av förskollärarna nämner att de i sitt arbetslag arbetar med att försöka påminna 

varandra om att inte stressa, för det gynnar varken personalen eller barngruppen.  
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”Det svåra är när man inte är synkad i arbetslaget. Där har du svårigheterna. Om man 

inte har samma förhållningssätt, samma barnsyn, samma sätt att tänka. Har man 

samma sätt då finns det inga problem överhuvudtaget.” 

Citatet är hämtat från en av förskollärarnas utsagor, resonemanget stöds sedan av andra 

respondenter som framhåller vikten av ett arbetslag som arbetar efter likartade värderingar 

och åsikter. Förskollärarens som sagt följande visar på sin positiva inställning till arbetet med 

barns inflytande. Ur hens perspektiv finns det inte många faktorer som kan förhindra barns 

rätt till inflytande i det stora hela, enbart arbetslagets tankar och idéer. Existerar inte 

likvärdiga värderingar skapas ett arbetslag som inte är synkat, ett arbetslag som kan ha svårt 

att arbeta tillsammans i och med att de behandlar barnen på olika sätt och vill utforma 

verksamheten enligt egna principer. Här får återigen barnsynen en central del i arbetet med 

barns inflytande, hur personalen ser på barn, utveckling och lärande kommer att påverka barns 

möjlighet till delaktighet och inflytande i deras vardag på förskolan. I samband med vikten av 

att dela samma förhållningssätt i arbetslaget valde dock en förskollärare att poängtera att det 

inte är enbart i arbetslaget svårigheten ligger, utan att få en samsyn i hela institutionen. 

Resultatet visar på att det är av stor vikt att det delas likvärdiga tankar och värderingar i 

arbetslaget, men var svårigheterna ligger är av delade åsikter. 

Samtliga förskollärare har en vision av att alla barn ska få inflytande i den dagliga 

verksamheten men av resultatet framkommer att detta inte är möjligt, utsagorna synliggör att 

det finns aspekter som utgör hinder för barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. 

Barn 

Springa, hoppa, skrika, leka krig, ta ut cyklarna på måndagar, leka med farliga saker eller göra 

illa andra är några av de regler som barnen refererar till i frågan om vad de inte ges tillåtelse 

att göra på förskolan. Majoriteten av reglerna anses vara konstruerade av förskolans personal 

och när vi frågar barnen om motivet bakom reglerna är svaret många gånger ”jag vet inte”. 

Enda regeln som barnen med säkerhet vet motivet bakom är regeln om att inte skada andra, 

både fysiskt och psykiskt. Här följer några av barnens tankar om regler på förskolan: 

”Man får inte vara dumma mot varandra, för det är ganska elakt” 

”Alltså vi har regler som man inte behöver bestämma över, man får inte springa här 

inne”. 

”Jag vet inte. Jag har ingen aning” 
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Det sista citatet kan i sin ensamhet framstå som icke relevant i sammanhanget, med detta är 

icke fallet. Citatet är hämtat från ett barn som resonerar över varför barn på avdelningen inte 

ges tillåtelse att leka lekar som innehåller krig. De och resterande uttalanden visar att det finns 

en enorm respekt gentemot personalens olika direktiv och riktlinjer. Vi får en känsla av att 

barnen många gånger väljer att accepterar vuxnas regler utan att ifrågasätta det 

bakomliggande motivet. Samtidigt är det ett bevis på att barnens tankar inte alltid inkluderas i 

utformningen av förskolans regler. Ett antagande som stärks när fyra av barnen väljer att 

samtala om hur personalens regler gällande miljö och material hindrar deras fria lek och 

intressen. Barnen presenterar två separata situationer där begränsningar av denna form är 

gällande. Första situationen berör barn och vuxnas vilja att plocka fram nytt material:  

”För dom kan försvinna. Man har en bok som man kan göra lika, och då kan man inte 

läsa instruktionerna”. 

Barnen upplever här att det finns en återhållsam attityd från personalens sida. Material 

placeras ofta på ställen som för barnen är oåtkomliga efter att pedagogerna refererat till att 

saker kan försvinna eller förstöras. Denna forma av passiva deltagande är inte förenligt med 

den sociokulturella traditionen. Kriterium för barns fortsatta utveckling och lärande är 

pedagoger som bidrar med assistans, som inte reducerar möjligheter till att bemästra nya 

färdigheter. Den andra situationen bör ses i relation till sin kontext. Studien genomfördes i 

samband med påsken, barnens legobyggnationer hade under perioden pausats för att ge plats 

till det traditionella påskpysslet. Vilket ur barnens synvinkel betraktades som begränsande, de 

uttryckte ett flertal gånger under intervjun önskan om att bygga med legobitarna som nu var 

placerade på översta hyllan, utom deras räckhåll. En aspekt som för barnen gjorde situationen 

ännu mer bisarr är att pedagogerna vet att lego är en av deras favoritaktiviteter:  

”För hen tänkte att vi skulle hålla på med påsken istället, för snart är det påsk” 

”Ja, vi har rivit så mycket. Där uppe står det (pekar på legot som står överst på hyllan) 

och man vill bara ha händerna i” 

Båda situationerna är konkreta exempel på att pedagogiska beslut inte alltid inkluderar barns 

åsikter och bidrar till att förhindra deras möjlighet till inflytande. De vi kan utläsa från 

barnens berättelser är att de känner besvikelse över att personalen har det avgörande ordet i 

frågan om hur miljön ska struktureras samt att lösningen bidrar till att exkludera 

betydelsefulla aktiviteter och material. Intentionen är utifrån personalens perspektiv 
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antagligen god, det är dock viktigt att studera vilka signaler beslut som kännetecknas av 

vuxnas makt ger till barngruppen. 

Efter att ha studerat resultatet från samtliga intervjuer kan vi notera att barn i många 

avseenden har en relativt negativ uppfattning av personalens direktiv och regler: 

”Dom (personalen) bestämmer ju saker som barn inte får göra” 

De refererar sällan till de moment som pedagogerna ger dem tillstånd att utföra på förskolan, 

utan de mest dominerande inslagen är aktiviteter eller material som de inte ges tillåtelse att 

genomföra eller röra. Den negativa inställningen är återkommande när barnen under intervjun 

resonerar över vilka strategier som personalen använder för att bestämma. Svaren är 

varierande men vid vidare analys kan vi konstatera att det finns en gemensam nämnare, synen 

på personalen som ordningsvakter eller mer akademiskt uttryck, personer med större 

befogenhet. Ord som stopp eller nej är enligt två av barnen frekvent använda i pedagogernas 

handlingar. Även om de är väl medvetna om att handlingarna i vissa situationer kan ha ett 

positivt utfall, att förhindra att barn gör illa sig eller är elaka mot varandra, finns det en 

frustration över att bli tillsagd. Flera barn uttrycker samma motiv bakom vuxnas 

tillrättavisningar. Orsaken till att personalen har större befogenhet anses vara för att förebygga 

osämja och skapa rättvisa. Ett barn väljer att se vuxnas maktposition ur ett vidare perspektiv, 

hen påpekar att barn till skillnad från vuxna saknar kunskap och kompetens om vissa 

fenomen. En aspekt som resulterar i att barn inte kan vara med och ta beslut som rör förskolan 

i samma utsträckning som vuxna. Vilket visar att barn kan ha hänsyn till att vuxna bestämmer 

i större utsträckning. 

Vidare presenterar två av barnen att det är av stor vikt att fråga snällt om man vill genomföra 

en aktivitet som kräver personalens godkännande, som att spela på lärplattan eller följa med 

på språkundervisning. Samma kriterier anses gälla om barnen ska ges utrymme att bestämma 

saker tillsammans med personalen och de andra barnen. Här följer svaret på frågan om de får 

vara med och fatta beslut kollektivt, i samspel med personalen på avdelningen: 

”Om man frågar snällt, så klart” 

Barnens resonemang synliggör att de värderar sitt eget agerande som en bidragande faktor till 

att tilldelas inflytande över verksamhetens innehåll. En fråga vi började reflektera över var 

vem som hade makten att besluta om barnen varit tillräckligt ”snälla”. Den spontana tanken 
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var pedagogen, vilket även går att utläsa ur barnens tankar som presenterats ovan. En aspekt 

som indikerar att barnen ser sig själva i en beroendeställning i relation till förskolans personal. 

Pedagogiska strategier som främjar barns inflytande 

Förskollärare 

I intervjuerna efterfrågades konkreta förslag på hur arbetet med barns inflytande kan utföras i 

praktiken. En förskollärare presenterar förslag på hur arbetet med de allra yngsta barnen kan 

se ut och påpekar bland annat att det handlar om att arbeta aktivt med inomhusmiljön. De har 

medvetet sänkt barnens hyllor för att öka tillgängligheten. Barnen får ha inflytande i 

måltidssituationerna genom att duka av, ställa tallrik och glas på matvagnen och även tvätta 

sig själva. Miljöns betydelse nämns av ytterligare två förskollärare och att den bör vara 

tillåtande och anpassad efter barnen. En av förskollärarna uttrycker vikten av en tillåtande 

miljö på avdelningen. Dock menar hen tillåtande på ett annat sätt än att anpassa bord och 

hyllor. De har aktivt arbetat för att barnen ska skapa respekt för varandra och deras aktiviteter 

i verksamheten. På avdelningen har pedagogerna samma sätt att tänka vilket presenteras som 

viktigt för arbetslaget. Barnen som går på avdelningen har sedan de var yngre haft inflytande 

över den pedagogiska miljön och i dagsläget det inte som ett problem om barnen stökar ner, 

för de städar undan efter sig utan protester: 

”Våra barn får göra så pass mycket, så när vi säger åt dom att nu hjälps vi åt, nu 

plockar vi undan, och då är det inte något att den där har inte jag haft. Vi har ju jobbat 

för att det inte ska vara så, utan vi städar. Det handlar inte om vem som tagit fram vad. 

Dom får stöka till, för dom kan städa.” 

Förskolläraren presenterar det tillåtande klimat som existerar på avdelningen, ett klimat som 

framstår som eftersträvat och genomtänkt. Upplevelsen är att syftet med det tillåtande 

klimatet är att skapa en verksamhet som bygger på gemenskap och delaktighet, där barn och 

personal hjälper och stöttar varandra i olika moment. Vilket kan sammanfogas med tankar 

från det sociokulturella perspektivet, som presenterar socialt samspel och den proximala 

utvecklingszonen som två viktiga förutsättningar för lärande. Citatet framhäver också att 

respekt och tilltro är viktiga delar i arbetet med barns inflytande. Om barn får uppleva känslan 

av tilltro, stärks troligen deras självkänsla, vilket kan vara betydelsefullt för deras framtida 

utveckling och deras rätt till inflytande. 
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”Sen finns det ju såna här små, enkla, konkreta saker som vi gör barnintervjuer också 

om vad dom tycker är roligt osv, och att vi frågar efter om vi t.ex. haft gymnastik vad 

dom vill göra vidare och såna konkreta saker om man tänker på barns inflytande. Vara 

med och bestämma och planera” 

Barnintervjuer är en metod som presenteras av två förskollärare som konkreta och effektivt 

tillvägagångssätt i arbetet med barns inflytande. I intervjuerna med barn tar pedagogerna 

bland annat reda på vad barnen tycker är intressant. Personalen använder sedan informationen 

för att bygga vidare arbetet i verksamheten. Samtliga förskollärare är överens om att 

verksamheten ska ha barnens intressen som utgångspunkt samt att de ska få vara med och 

påverka aktiviteter och dess innehåll. På en förskola har barnen fått större inflytande i 

matsituationerna än vad de haft tidigare. Varje fredag får två barn vara i köket tillsammans 

med kocken och laga maten. Detta har visat sig vara uppskattat av barnen och enligt 

förskolläraren som presenterat detta längtar barnen till fredagarna. Genom att inkludera 

barnen i en sådan situation gör att de får vidgade kunskaper angående hur maten tillagas och 

även vara delaktiga i tillagningen.  

Två förskollärare presenterar temaarbeten som ett sätt att främja barns inflytande, men på två 

olika sätt. Den ena förskolläraren berättade att i början av varje termin gör pedagogerna något 

som de kallar för barninventering. Det innebär att de skapar en överblick av vilka barn som 

finns på avdelningen och fokuserar på t.ex. kön, ålder och vilka intressen varje enskilt barn 

har. Efter denna bearbetning skapar de ett tema som avdelning ska arbeta med under den 

kommande terminen. Den andra förskolläraren presenterade de spontana aktiviteterna som en 

viktig del i temaarbetet. Hen uttryckte att om barn ska ha inflytande i förskolan och dess 

innehåll är det av stor vikt att pedagogen är med och ser det som sker utöver det redan 

planerade, detta benämndes som de spontana aktiviteterna under intervjun. Möjligtvis menade 

förskolläraren att det är av stor vikt att pedagogerna är tillåtande och låter barnen genomföra 

de idéer som skapas under temaarbetet.  

I resultatet presenterade även majoriteten av förskollärarna dokumentation som ett sätt att 

arbeta med barns inflytande. De använde dokumentationerna som ett sätt att reflektera 

tillsammans med barnen för att skapa en inblick i vad barnen tyckte var roligt under den 

genomförda aktiviteten. Några förskollärare valde även att lyfta vikten av att använda sig av 

bilder när man reflekterar med barnen. De menade att bilder gör det lättare för barnen att 

minnas. Bilderna används som verktyg för att erbjuda barnen ett tillfälle att förklara vad de 

tänkte och upplevde: 
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”Vi brukar ju prata med barnen, för vi brukar göra dokumentationer tillsammans med 

barnen där dom får berätta vad det ska stå i den här dokumentationen kring en 

händelse eller kring ett utforskande eller liknande. Vi brukar tala om för dom att era 

åsikter är viktiga.” 

Förskolläraren ovan presenterar att de medvetet väljer att tydliggöra att barnens åsikter är 

betydelsefulla. Om barn kontinuerligt får sina åsikter bekräftade bidra det förhoppningsvis till 

att de kommer fortsätta förmedla sina tankar och idéer i framtida situationer, ett kriterium för 

att skapa tänkande och delaktiga individen. En aspekt som synliggör att förskolans personal 

har en viktig roll i att skapa utrymmen för barn att bli sedda och hörda, samt respekteras för 

deras åsikter.  

Barn 

Alla barn som deltagit i studien har uttryck önskan om att tilldelas mer utrymme att influera 

förskoleverksamhetens delar. Fördelen med att ge barn större utrymme anses vara graden av 

nöje. Vid två av intervjuerna poängterar barnen att om de skulle erbjudas mer plats att 

bestämma skulle dagen på förskolan bli roligare. Alla barn instämmer inte med denna vision, 

de har förvisso en önskan att vara mer delaktiga i beslut som rör deras dag på förskolan men 

ser också fördelar med att vuxna beslutar över den pedagogiska verksamhetens innehåll.  

”För ibland brukar (nämner en av pedagogerna) hitta på roliga lekar” 

”Då får vi gå till skolan”(Gå utanför förskolans område och leka på skolgården) 

Barnen har en positiv inställning till att personalen planerar nya aktiviteter och lekar. De talar 

intensivt om hur det tillsammans med pedagogerna leker lekar och genomför moment som i 

förskolans vardag inte är vanligt förekommande. Barnens beskrivningar indikerar att vuxna 

har kapacitet att erbjuda aktiviteter som utmanar och stimulerar deras fortsatta lärande. De har 

förmågan att hitta på nya saker som ligger utanför barns erfarenhetsvärld, saker som barnen 

kanske aldrig hade kommit på själva. Detta klargör att barnen ser positivt på pedagoger som 

är aktiva och tillsammans med barnen deltar i olika aktiviteter. En aspekt som anknyter till det 

sociokulturella perspektiv där pedagogen eller närmare bestämt den kompetente andra har en 

central roll i barns fortsatta lärande. Enligt två av barnen är personalens delaktighet ett bevis 

på att förskolans personal är medvetna om barngruppens intressen och önskemål. Här följer 

ett av svaren i frågan om personalen är medvetna om vad barn är intresserade av att göra på 

förskolan: 

”Jag tror det, för (nämner en av pedagogerna) vill alltid vara med nästan på bandy” 
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Ett distinkt exempel på att pedagoger har en betydande roll i barns fortsatta lärande och 

möjlighet till inflytande.  

När vi under intervjun erbjöd barnen friheten att individuellt bestämma över praktikens 

innehåll fick vi en blandning av realistiska och irrelevanta svar. En stor del av de realistiska 

svaren anknöt till aktiviteter som i barnens vardag redan är förekommande. Som att pyssla, 

rita, spela spel, bygga med klossar, spela bandy, leka i gympasalen etc. Vilket antyder att barn 

många gånger är nöjda med de aktiviteter som erbjuds i den pedagogiska praktiken. Barnen 

upplever dock att en del aktiviteter genomförs i liten utsträckning. Om det fanns möjlighet 

skulle de gärna gå till gympasalen flera gånger i veckan. Det som hindrar barnen många 

gånger är upplevelsen av att aktiviteter av denna form enbart kan sanktioneras av personalen. 

Vidare presenterar två av barnen aktiviteter som det i förskolans miljö finns potential att 

utföra:  

”Göra kojor. Ute tycker jag. För då kan man göra en stor koja, i ett träd. En trädkoja. 

Vi behöver köpa plankor och en stege. Annars kan vi ju inte klättra upp”. 

Ett konkret bevis på att barnens idéer och tankar kan användas för att berika den pedagogiska 

praktiken. Samtidigt som de irrelevanta svaren som att äta glass och godis, rymma, ha öppet 

på förskola hela veckan, kasta ut alla saker etc. visar att det finns en risk med att tilldela 

barnen makten att göra precis som de vill. Personalen i förskolan måste göra en avvägning för 

att se vad som är implementerbart i den pedagogiska praktiken. Vi avslutar detta avsnitt med 

en konversation mellan två barn som symboliserar den svårighet som finns med att ge barn 

total rätt att göra som de vill. Barnen har fått frågan om vad de skulle bestämma i förskolan 

om de fick ta helt individuella beslut: 

– ”Att vi skulle äta långbord varje dag” 

– ”Ja vilken bra idé. Och att vi fick äta choklad varje dag” 

– ”Att vi fick äta godis hundra gånger” 

– ”Ja, och att förskolan var öppet på lördagar” 
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 Diskussion och slutsatser 

Syftet med den kvalitativa studien har varit att undersöka hur barn respektive förskollärare ser 

på barns inflytande i förskolan. Resultatet från studien indikerar att de båda parternas tankar 

och upplevelser av barns inflytande i flera avseenden skiljer sig åt. Den idyll som 

förskollärarna presenterar, att barn ska ges möjlighet att påverka samtliga delar av praktiken, 

är ur barns perspektiv inte en sann bild av verkligheten. Deras potential att påverka den 

pedagogiska praktikens innehåll presenteras som begränsad, vilket visar att förskolans 

personal tidvis har en icke realistisk syn på det praktiska arbetet med barns inflytande. De 

förbiser att det finns variabler som tenderar att påverka barns möjlighet att vara med och 

delta, trots att de själva presenterat en del av dem. En bidragande orsak till denna 

motsägelsefullhet kan vara att personalen i förskolan inte har reflekterat över om idyllen att 

inkludera barn i allt är implementerbart i praktiken. Det är en positiv idyll att sträva emot, 

men faktorer som regler, resurser, rutiner, vuxnas agerande, den asymmetriska relationen 

mellan barn och vuxna etc. skapar konsekvenser och dilemman för barns inflytande. Slutsats 

kan dock vara problematiskt med tanke på att två skilda begrepp har diskuterats, inflytande 

och bestämma, en aspekt vi återkommer till i avsnittet metodkritik. 

Studien visar att hinder för barns inflytande kan ta olika former, både organisatoriska och 

sociala. Organisatoriska hinder berör personalbrist och barngruppens storlek; faktorer som 

personalen har svårt att reglera. Avsaknaden av resurser skapar känslan av att de saknar tid att 

se alla barn. Moss (2007) presenterar också tid likt en bristvara. För att inte reducera barns 

inflytande antyder han att förskolans personal bör se över hur verksamheten organisera. 

Möjligen kan demokrati och inflytande inkluderas i redan befintliga aktiviteter (s. 15). Det 

handlar i stor utsträckning om att se över de resurser som finns i förskolan och utifrån dem 

organisera en tillvaro som närmar sig barns inflytande på bästa möjliga sätt. Sociala hinder, 

regler och rutiner, grundar sig i den asymmetriska relationen mellan barn och förskollärare. 

Förskolans personal konstruerar regler och rutiner som ur barns perspektiv kan betraktas som 

begränsande och exkluderande, både medvetet och omedvetet, utan att reflektera över dess 

biverkningar. Ett konkret exempel är det pedagoger som strukturerar om förskolans miljö utan 

att inkludera barns perspektiv. Även om barn många gånger tenderar att acceptera vuxnas 

regler finns det moment där det uttrycker frustration över att bli exkluderade. Orsaken till 

frustrationen är enligt Arnér & Tellgren (2006) att deras perspektiv och åsikter åsidosätts, 

vilket i längden kan bidra till att barnen slutar dela med sig av sina tankar och idéer (s. 108). 

En aspekt som enligt oss är negativ, eftersom barn är en viktig resurs i den pedagogiska 
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verksamheten. Institutioner som präglas av vuxnas direktiv och regler bidrar ofta till att öka 

barns möten med olika former av tillrättavisningar (Arnér, 2009, s.39). Fakta som förklarar 

varför barnen flera gånger refererar till personalen som ordningsvakter som frekvent använder 

uttrycken ”stopp” och ”nej”, tillsägelser och tillrättavisningar.   

Barnens uttalanden indikerar att det i förskolan finns en hierarkisk ordning, en ordning där 

chefen och övrig personal har makten att bestämma över majoriteten av förskolans beslut. 

Vad vi kan se grundar sig denna bild i samhället som stort. Barnen är medvetna om att det 

finns personer i samhället som har större befogenhet och auktoritet, personer vars beslut och 

riktlinjer ska behandlas med respekt och hänsyn. Att denna bild av auktoritet också är 

gällande i förskolor som aktivt arbetar för ett klimat som främjar demokrati och inflytande 

bevisar att det finns flera faktorer att begrunda och arbeta vidare med. Framförallt med tanke 

på att den asymmetriska relationen inte är lika framträdande i förskollärarnas uttalande. En 

aspekt som får oss att reflektera över om förskollärarna är medvetna om att deras agerande 

och position kan sätta gränser för barns inflytande. 

Barn har en enorm respekt gentemot vuxnas direktiv och riktlinjer, trots att de bidrar till att 

reducera möjligheten till inflytande. Att förskolans personal konstruerar regler och rutiner 

som kräver godkännanden eller hindrar barnen betraktas ur barnens synvinkel som en del av 

vardagen, en självklarhet. Att barn sällan efterfrågar motivet bakom regler och direktiv 

presenteras även i forskning av Arnér & Tellgren (2006). Orsaken anses vara att flera av de 

beslut som tas i hemmet och i förskolan inte inkluderar barns perspektiv, vilket i längden 

bidrar till att vuxnas svar och metoder betraktas som korrekta (s. 79, 86). Beslut av denna 

form är sannolikt också den bidragande orsaken till att barn sällan refererar till sig själva som 

den som bestämmer. Om barn inte tilldelas utrymme att vara aktiva i beslutsfattande, dela 

med sig av subjektiva tankar och idéer, existerar inte heller upplevelsen av dem själva som 

personer med inflytande. Detta indikerar att om barn ska se sig själva som personer med 

befogenhet bör personalen i förskolan hitta strategier som reducerar maktpositionen och 

tilldelar barn reellt inflytande. Barn som erbjuds tillfällen att påverka sin vardag på ett reellt 

sätt skapar en positiv relation till förskolans personal, de blir en källa för fortsätt lärande, inte 

godkännande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 187).  

Den mest dominerande strategin i arbetet med barns inflytande anses vara samtal och 

kommunikation, både i relation till kollegor och barn. Förskollärarna som deltagit i studien 

presenterar vikten av att via dialog och reflektion skapa samsyn i arbetslaget. Samsyn innebär 
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i detta sammanhang en gemensam syn på barn, lärande, inflytande etc. Reflektion över det 

egna förhållningssättet och barns rätt till inflytande ökar chansen att på ett respektfullt sätt ta 

tillvara barns erfarenheter och tankar, vilket även Arnér & Sollerman (2013) presenterar i sin 

forskning (s. 99). Samtal används också som metod för att göra barnen delaktiga i förskolans 

verksamhet. Barnintervjuer och samtal om dokumentationer är två exempel på 

samtalsmetoder som används för att ta del av barnens tankar. Arnér & Sollerman (2013) 

presenterar samtal som en viktig del för att främja barns inflytande i förskolan. Om 

verksamheten ska bli demokratisk behövs barns tankar och åsikter inkluderas (s. 24-25), något 

vi instämmer med. Det är ur vår synvinkel surrealistiskt att exkludera barns subjektiva 

upplevelser i diskussionen om fenomen som berör deras egen vardag i förskolan. Skapar vi 

utrymme för barn att dela med sig av egna tankar och upplevelser kan vi också hitta nya 

metoder för att berika den pedagogiska praktiken och reducera faktorer som missgynnar barns 

rätt till inflytande. 

Vi anser dock att förskollärarna missar en del av samtalets potential. Barns inflytande, som ur 

både barns och förskollärares synvinkel betraktas som abstrakt kan via samtal och 

kommunikation konkretiseras. Hypotesen är att konkretiseringar av olika former skulle öka 

barnens förståelse för vad inflytande i praktiken innebär och vid vilka aktiviteter de är med 

och påverkar. Möjligtvis skulle detta leda till att den motsägelsefullhet som existerar i 

resultatet för denna studie reduceras. Återkopplar vi till det sociokulturella perspektivet som 

varit en del av denna studie tilldelas pedagogen eller närmare bestämt den mer kompetente 

kamraten uppgiften att via interaktion och kommunikation hjälpa barn utveckla förståelse för 

mer vetenskapliga och komplexa fenomen, som barns inflytande (Säljö, 2012, s. 192-193, 

195). Interaktion och kommunikation är i förskolans miljö en viktig källa till kunskap, vilket 

även kan urskiljas i förskollärarnas definition av barns inflytande.  

Förskollärarna refererar till en demokratiskt och kollektiv form av inflytande. Ur deras 

synvinkel handlar det inte om att lämna total frihet till barns individualitet, intentionen är att 

skapa ett demokratiskt klimat som i lika stor utsträckning tar tillvara barns som förskollärares 

tankar och åsikter. En definition som överensstämmer med Sheridan & Pramling Samuelssons 

(2001) bild av inflytande (s. 189), samt det sociokulturella perspektivet som stödjer att 

interaktion och samspel är viktiga förutsättningar för individens fortsatta lärande och 

utveckling (Säljö, 2012, s. 185, 195). Definitionen är också kompatibel med de riktlinjer som 

presenteras i förskolans styrdokument. Förskollärarna uttrycker frekvent önskan om att 

använda barns intressen och behov för att berika verksamheten, vilket är en återkommande 
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formulering i läroplanen (Lpfö98, rev 2010, s. 12). Att de använder termer som presenteras i 

politiska styrdokument ökar upplevelsen av att samtliga pedagoger är förtrogna med 

dokumentens innehåll och använder dem som bas i sin pedagogiska praktik. En tillgång i 

arbetet med att konstruera moment som erbjuder barn reellt inflytande och delaktighet, men 

inte en garanti (Bae, 2009, s. 394).  

Den kollektiva idyllen är inte lika framträdande i barnens definition av inflytande, vilket blir 

motsägelsefullt. Beslut av individuell karaktär anses ur deras perspektiv vara ett mer 

dominerande inslag. Att barnen i relation till beslutsfattande refererar till den fria leken eller 

andra aktiviteter som kännetecknas av individualitet stödjer forskning som indikerar att 

majoriteten av barns valmöjligheter begränsas till enskilda val och beslut (Bae, 2009, s. 

402;Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, s. 188). Ur vår synvinkel finns det både för- och 

nackdelar med val och beslut av individuell karaktär. Enskilda beslut tilldelar individen ökad 

självständighet och förmåga att ta egna beslut samtidigt som de reducerar den kollektiva och 

demokratiska strävan som finns i samhället och i förskolan. Dilemmat som förskolans 

personal ställs inför är vilken av dessa riktningar som värderas högst, kollektivism eller 

individualitet.  
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Metodkritik 
Resultatet och diskussionen bör ses i relation till metodens validitet och reliabilitet. Väljer vi 

att kritiskt granska den valda metoden för denna studie, kvalitativa intervjuer, kan vi urskilja 

att det finns faktorer som kan ha påverkat resultatets användbarhet. En av dessa presenterades 

tidigare i studien, beslutet att använda uttrycket bestämma vid barnintervjuerna istället för det 

aktuella begreppet för studien, barns inflytande. Hade vi valt att använda uttryck som är mer 

komparativa hade resultatet sannolikt varit av annan karaktär. Dialogen mellan oss och 

respondenterna har bidragit till att informationen inte har samlats in likvärdigt vid samtliga 

intervjuer. Ordningsföljden har varierat och olika följdfrågor har ställts, vilket minskar 

användbarheten enligt kravet på reliabilitet. Det som ökar reliabiliteten är att en av oss 

ansvarat för intervjuerna med förskollärarna medan den andra ansvarat för barnintervjuerna. 

En faktor som har resulterat i att språket, övriga uttryck och relationen varit likgiltigt vid 

samtliga intervjuer. Vidare valde vi under rubriken validitet och reliabilitet i metodavsnittet 

att presentera faktorer som bidragit till att öka resultatets användbarhet. För att öka 

användbarheten ytterligare hade vi även kunnat använda flera metoder samt göra 

provintervjuer för att studera vilka faktorer som influerar resultatet vid intervjuer med barn 

och förskollärare. 

Resultatet som studien har genererat är inte generaliserbart för hela den svenska 

förskollärarkåren och verksamheten. Detta med bakgrund i att arbetssätt och syn på barns 

inflytande i stor utsträckning varierar. Hade vi valt en annan urvalsgrupp samt en annan 

kommun hade sannolikt svaret varit annorlunda. Ett generaliserbart resultat hade krävt en 

studie av större omfattning, fler intervjuer, metoder samt en större urvalsgrupp.  
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Lärdomar och fortsatt forskning 
Denna studie vars syfte har varit att närma sig fenomenet barns inflytande har givit oss en 

mängd olika verktyg och tankar som kan vara relevanta i yrket som förskollärare. Den mest 

dominerande lärdomen är generell till sin karaktär och kan appliceras på flera delar av den 

pedagogiska praktiken. Vi har under studiens gång insett vikten av att inkludera barns 

subjektiva tankar och idéer i relation till fenomen som rör förskolan. Studiens resultat 

indikerar att förskollärarna inte alltid har den sanna bilden och att det finns fördelar med att 

inkludera barns upplevelser. Barns upplevelser och tankar fungerar som det optimala 

verktyget för utvärdering och vidareutveckling av verksamheten. Inkluderas barns röster i 

samtal och interaktion kan vi hitta nya strategier för att utforma den pedagogiska praktiken, 

strategier som förmodligen aldrig hade existerat om förskolans personal enbart inkluderat sina 

egna tankar och åsikter. 

I anslutning till området barns inflytande har vi tilldelats flera praktiska och teoretiska 

lärdomar. Tidigare forskning, politiska styrdokument och resultatet från studien har tilldelat 

oss insikten om att barns inflytande är ett komplext och mångfasetterat område. Det finns 

flera aspekter som avgör om barn i förskolan tilldelas reellt inflytande, aspekter som är både 

praktiska, teoretiska och sociala. Samtidigt som det inte finns ett korrekt svar för hur arbetet 

med barns inflytande ska eller bör praktiseras. Det är upp till varje enskild förskola att 

tillsammans hitta det demokratiska klimat som är implementerbart i deras gemenskap. 

Inflytande är ett område som alla framtida förskollärare har fördel av att möta. Främst med 

anledning av att reellt inflytande är en viktig förutsättning för en fungerande praktik och barns 

fortsatta lärande och utveckling. Flera av de lärdomar vi tilldelats via denna studie kommer vi 

att ta med oss i vår framtida yrkesroll för att berika arbetet. Som samtalets betydelse, den 

dynamiska relationen och det tillåtande klimatet. Samtidigt som vi väljer att förhålla oss 

kritiska till en del saker, som bidrar till att skapa en hierarkisk ordning eller missgynnar barns 

rätt till inflytande. Tankar och upplevelser som innehåller negativa konsekvenser och 

dilemman är viktiga att ta tillvara, de bidrar till att öka kompetensen om vilka svårigheter som 

existerar i förskolläraryrket, fenomen som vi i vår framtida yrkesroll måsta ta hänsyn till.  

De tankar vi hade med oss i inledningen av denna studie har till stor del besvarats, samtidigt 

som tidigare forskning och resultatet har genererat nya funderingar. Det vi upplever saknas i 

relation till området barns inflytande är forskning som berör dilemmat mellan kollektivism 

och individualism. Som undersöker vilka konsekvenser den kollektiva respektive den 

individualistiska synen medför arbetet med barns inflytande i förskolan.  
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Bilaga 1  
 

Barnintervju – Barns inflytande 

Intervjufrågor  

 

 Vad skulle du bestämma här i förskolan om du fick bestämma vad du ville? 

 Vad brukar barnen få bestämma i förskolor? 

 Vad innebär det att bestämma? Hur gör man när man bestämmer? 

 Tror du att dina fröknar vet vad du gillar att göra?  

 Vem är det som bestämmer i förskolan? 

 Hur gör vuxna när de bestämmer? 

 Vad kan du bestämma tillsammans med din lärare? 

 Vad får du bestämma själv? 

 Skulle du vilja bestämma mer? Vad skulle du bestämma då? 

 Vilka saker får du inte göra här på förskolan? Vem bestämmer det? Varför? 

 Tycker du att de vuxna bestämmer för mycket? Varför? 

 Vad skulle bli bättre om barnen bestämde?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervju – Barns inflytande 

Intervjufrågor 

 

 Hur definierar du begreppet barns inflytande? Vad innebär definitionen för dig?  

 Vilka fördelar/nackdelar finns det enligt dig med att ge barn inflytande? 

 Anser du att barns inflytande kan bidra till några former av konsekvenser? Vilka? 

 I Vilka situationer anser du att barn bör ha inflytande? Varför? 

 Vilka situationer anser du att barnen inte bör ha inflytande över? Varför? 

 Hur arbetar ni med barns inflytande i praktiken? Konkreta förslag. 

 Vilka svårigheter finns det enligt dig i arbetet med barns inflytande? 

 Hur tror du att barnen ser på sina egna möjligheter till inflytande? 

 Hur kan man främja barns rätt till inflytande? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om barns inflytande i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Johanna Gille och Sandra Falkeling som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn intervjuas i 

sin skolmiljö, samt att det insamlade materialet kommer att analyseras. Jag har förklarat för 

mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i 

studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

.......................................................................Barnets underskrift (om möjligt) 

Blanketten lämnas till ansvarig pedagog 



 

 

 

Information om en studie av barns inflytande i förskolan. 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Barns inflytande är i förskolan ett centralt begrepp som anknyter till både läroplanen för 

förskolan, skollagen och barnkonventionen. De riktlinjer som presenteras i dokumenten 

tydliggör att barns rätt till inflytande inte är en fråga om när utan hur. Hur arbetet med barns 

inflytande utformas i praktiken är upp till personalen på förskolan. I denna studie har vi valt 

att närma oss området barns inflytande på två olika sätt, både utifrån barns- och förskollärares 

perspektiv. Syftet är att undersöka hur barn se på sin egen möjlighet att påverka 

verksamhetens olika delar. Samtidigt som vi vill undersöka hur förskollärare praktiskt arbetar 

med barns inflytande i förskolan. 

Deltagandet i studien innebär att några av barnen i gruppen kommer att delta i parintervjuer. 

Personalen kommer att välja vilka barn som kommer att delta i intervjuerna. Intervjuerna 

innehåller frågor kopplade till barns inflytande och beräknas ta 20-30 min per tillfälle. Vi 

kommer att använda någon form av media för att spela in samtalet, syftet med detta är att det 

blir lättare för oss att analysera materialet. 

Datainsamlingen kommer att ske under v. 11-12. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar till 

ansvarig pedagog. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss 

eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Marianne Tuominen, Universitetsadjunkt 

Tel: 018-471 3707  e-post: marianne.tuominen@edu.uu.se 

Uppsala den 8 mars 2016 

Johanna Gille, Johanna.Gille.6196@student.uu.se 

Sandra Falkeling, Sandra.Falkeling.0193@student.uu.se 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 


