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Abstract 

The purpose of my work is to contribute to a better understanding of how educators in pre-

school are working with children's influence. Contribute knowledge of how future as well a 

qualified educator can see how other educators and researchers look on children´s influence in 

the educational activities.  

My study has been conducted on a preschool in the county of Värmland. I in my study I have 

used two different methods to get information about how to the educators work with 

children's influence and how they view their own work. The two methods I have used are 

observations and interviews. The observations have enabled me to see how the educators 

work with children's influence in the outdoor environment. There I found out that the children 

had a major part of influence in the daily outdoor activities. My interviews led me to realize 

that the educators worked in different ways but had similar view on children's influence. 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt arbete är att bidra till en ökad kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar 

med barns inflytande. Bidra med kunskap om hur man som blivande samt färdig utbildad 

pedagog kan se hur andra pedagoger och forskare ser på barns inflytande i den pedagogiska 

verksamheten. 

Detta har jag tagit reda på genom att jag har gjort min undersökning på en förskola i 

Värmland. Jag har i min undersökning använt mig av två olika metoder för att få fram hur 

pedagoger gör för att arbeta med barnens inflytande och hur de själva ser på arbetet. 

Metoderna som jag har använt är observationer och intervjuer. Observationerna har gjort det 

möjligt för mig jag att se hur pedagogerna arbetar med barnens inflytande i utemiljön. Där 

fick jag reda på att barnen hade stort inflytande i vad de får göra på utgården. Resultatet av 

mina intervjuer jag genomförde visar att pedagogerna har olika men ändå liknande sätt att se 

på barnens inflytande.    

Nyckelord 
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Inledning 
 

Det område som jag har valt att göra en studie om är barns inflytande i den pedagogiska 

verksamheten. Jag kommer att göra denna undersökning genom att göra observationer på hur 

pedagoger arbetar med barnens inflytande i utomhusmiljön på förskolan. Har även valt att 

göra intervjuer med pedagogerna på avdelningen för att få en inblick i hur de ser på arbetet 

med barnens inflytande i verksamheten, då inte inriktad just på utemiljön utan överlag på 

förskolan. Begreppet inflytande är för mig intressant för att under de praktiker som jag 

genomfört under utbildningens gång har jag sätt hur olika pedagoger kan arbeta med barnens 

inflytande. Valde även att studera barnens inflytande för att jag tycker att det är lärorikt för 

mig som framtida pedagog men även för färdiga pedagoger att se hur andra pedagoger arbetar 

med barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. Därför valde jag att studera genom 

observationer och intervjuer på en förskola i Värmland hur det kan se ut när de arbetar med 

inflytandet och hur pedagogerna själva ser till sitt arbete med barnens inflytande i 

verksamheten.  

 

I läroplanen för förskolan står det att pedagogerna på förskolan ska se till att barnen får 

utveckla förmågan att ta ansvar för sitt inflytande (Skolverket, 2011). Det är då intressant att 

se hur pedagogerna arbetar för att barnen ska kunna ta egna beslut för att få inflytande i 

verksamheten. Enligt den svenska ordlistan (2009) betyder begreppet inflytande att man har 

möjlighet till att påverka. Det är detta som jag kommer att kolla på, om barnen på förskolan 

har möjligheter till att påverka hur det ska vara i den pedagogiska verksamheten, när jag gör 

min undersökning.  

 

När jag valde mitt syfte till detta arbete kom det fram upp flera problemområden som jag blev 

intresserad av att studera vidare på. Hur kan barnens inflytande på förskolan se ut? Har barnen 

någon möjlighet att själva bestämma över vad de ska göra i förskolan och har de då några 

begränsningar på vad de inte får göra?  Det här är några av de problemområden som jag 

kommer att gå in på i min undersökning. Här nedan kommer jag att beskriva vad mitt syfte 

med arbetet är och vilka frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån i mitt arbete.  
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Syfte  

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar 

med barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. Jag vill bidra med kunskap om hur 

man som blivande pedagog, samt färdig utbildad förskollärare/barnskötare ska kunna se hur 

andra pedagoger och forskare ser på barnens inflytande i förskolan.   

 

Frågeställningar  

1. Begreppet inflytande, vad har det för betydelse för pedagoger? 

2. Hur ser pedagogerna på deras arbete med barns inflytande och ser de några gränser för 

barns inflytande? 

3. Hur arbetar pedagoger med att få in barns inflytande i den pedagogiska verksamheten? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel beskriver jag tidigare forskning om ämnet barns inflytande. Det är även här 

som jag kommer att beskriva de teorier och begrepp som jag kommer att utgå ifrån i mitt 

arbete.  

 

Tidigare forskning 

I artikeln "Demokrati - ett problem för utbildningen eller ett utbildningsproblem?" (2003) 

beskriver Biesta att när han kom fram till definitionen av demokratibegreppet fanns det tre 

olika orsaker till att det kunde göras. Den första orsaken som han beskrev är att denna 

definition fångar en demokratisk intention i den bredare betydelsen av begreppet demokrati. 

Det kan tillexempel vara en förenande livsform. Han menade att man kan se demokrati som 

en situation där alla har samma rätt att delta och att alla har samma rätt att bli hörda på i 

frågor som är av samma intresse. Den andra orsaken som beskrevs är att definitionen inte 

bestämmer rakt upp och ner vad det faktiska subjektet kan vara. Jag antar att det han menar är 

att vi människor ska vara ett subjekt innan vi kan var med och delta i de praktikerna inom de 

demokratiska områdena. Ett subjekt innebär enligt NE (2016-05-23) att man ska vara aktiv i 

den process som sker. Han nämner att den uppgift som utbildning bör ha är att producerar 

demokratiska medborgare. Den tredje och sista orsaken Biesta (2003) beskriver i artikeln är 

vad det egentligen handla om att vara ett subjekt. Det handlar även om att denna demokrati 

definition sätter utbildningen i centrum för förståelsen av demokrati. 

 

Katarina Ribeaus har skrivit en avhandling om Demokratiuppdrag i förskolan (2014). Hennes 

grundtanke med avhandlingen är att alla människor har lika mycket värde och att alla 

människor har möjligheten till att påverka sitt egna liv. I grundtanken ingår även att alla har 

möjligheten att påverka samhället. Utgångspunkten som Ribeaus (2014) har använt är Gert 

Biestas (2003) begrepp om demokrati och vad hans definitioner av vad en demokratisk 

utbildning är samt om demokratiska subjekt. Ribeaus (2014) förklarar att Biestas 

demokratibegrepp är socialt och handlar om att inkludera både det sociala och det politiska 

handlandet. Detta inkluderar man genom att människor lever tillsammans och att vi då även 

tillsammans bygger upp det sociala livet och även det politiska samhället. 

 

Mitt syfte med arbetet är att det ska bidra med ökad kunskap för blivande/färdig utbildade 

pedagoger hur man kan arbeta med barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. Det 

som Ribeaus (2014) beskriver i hennes avhandling är hur man kan se på arbetet från ett 

demokratiskt perspektiv. Hennes förklaringar om demokratibegreppet att det är socialt och 

man ska inkludera både sociala och politiska handlande har det en betydelse för hur man kan 
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se till sitt arbete med barns inflytande. Det jag menar här är att barnens inflytande kan ske 

utifrån flera faktorer. Som tillexempel kan de ske i leken med andra barn men även att barnen 

själva kommer och visar på sitt eget inflytande.  

 

Metoderna som Ribeaus (2014) har använt sig av till sin undersökning i avhandlingen är 

observationer, intervjuer och lokala dokument som hon granskade för den förskola hon var på. 

Detta har inspirerat min egen undersökning. Ribeaus (2014) gjorde sina observationer i många 

olika situationer med både barn och förskollärare. De observationer jag planerat att göra gör 

jag med pedagogerna i fokus. De intervjuer som hon har genomfört är endast med 

förskollärare. Även detta är ett sätt som har inspirerat mig i min egen undersökning.  

 

I Leigh M. O´Briens artikel Social Fundations of Education and Democracy: Teacher 

Education for the Development of Democratically Oriented Teachers (2006) skriver hon om 

demokrati i skolan. Hon tar i sin artikel upp hur lärare arbetar med demokratin och beskriver 

hur man kan göra för att bli bättre på att arbeta med demokratin i skolan. O´Brien (2006) tar 

även upp vad det kan ge för konsekvenser för elevernas framtid. Resultatet O´Brien (2006) 

har kommit fram till är att för att få eleverna till att bli ansvarstagande om det ekonomiska, 

kulturella och politiska livet i samhället är det viktigt att man har den demokratiska 

underviskningen i skolan. Hon tar även upp att varje människa kan påverka vårt samhälle 

genom de handlingar som man utfärdar och detta är viktigt att lärare lär ut till sina elever.  

 

En annan som har forskat om barns inflytande i förskolan är Kristina Westerlund, hon har 

skrivit licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande (2011). Hennes 

syfte med detta arbete är övergripande att undersöka och analysera genom en fallstudie hur 

pedagoger arbetar med barnens inflytande i förskolan. Hon har som jag i min undersökning 

haft pedagogernas arbetar med barnens inflytande som fokus. Westerlund (2011) har använt 

sig av fyra stycken frågeställningar i sitt arbete och de fyra frågeställningarna handlar överlag 

om hur arbetet med barnens inflytande fungerar på olika sätt. De resultat som Westerlund 

(2011) har kommit fram till genom sin undersökning är att det arbete som pedagogerna 

använder för att arbeta med barnens inflytande ser varierande ut. Det finns olika arbetsformer 

beroende på vad det är för inflytande barnen ska ha. Hon nämner sex stycken olika 

arbetsformer i sitt arbete. En arbetsform kan vara att skapa utrymmen för barnen där de kan 

göra olika aktiviteter utan att behöva en pedagog närvarande för att hjälpa dem. En annan 

arbetsform som hon nämner är samtalen med barnen. Det kan vara tillexempel att den 

barngrupp man har på förskolan delas upp för att kunna skapa möjligheter för barnen, att de 

alla ska få komma till tals och få tala om vad de har för tankar och åsikter. En tredje 

arbetsform som hon beskriver är barnens samspel. Denna arbetsform handlar om att vi som 

pedagoger stödjer barnens inflytande i relationer till andra barn på förskolan. Det kan vara att 

uppmuntra barnen att prata och kommunicera med varandra. Den fjärde arbetsformen som 

Westerlund (2011) nämner är då pedagoger planerar hur verksamheten ska vara utifrån de 

behov och intressen som är i barngruppen på förskolan. Denna arbetsform är en indirekt form 
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för barnens inflytande. Den arbetsform som hon nämner är den vanligaste i hennes 

undersökning är att pedagogerna ger barnen möjligheten att själva välja och bestämma. Denna 

arbetsform har hon delat upp i fyra stycken delar. De delarna är att barnen får valalternativ, 

man låter barnen få komma med förslag, att man som pedagog kan komma med förslag och 

erbjudanden till barnen och som pedagog uppmuntrar de initiativ som barnen kommer med. 

Den sista arbetsformen som hon har fått fram genom sin undersökning är att pedagogerna ger 

barnen på förskolan möjlighet att ta eget ansvar (Westerlund, 2011).  

 

Westerlund (2011) nämner att genom variationen av de olika arbetsätterna bidrar det till att 

det finns många olika möjligheter för barnen att kunna ha inflytande i förskolan. Inflytandet 

kan genom variationen ske på flera sätt genom barnens egna initiativ. Möjligheter som 

pedagogerna bidrar till och även indirekt inflytande för barnen då pedagogerna tar till vara på 

barnens intressen och åsikter vid planering av verksamheten. Genom resultatet i sin 

undersökning har Westerlund (2011) fått fram flera olika dilemman med arbetet för barnens 

inflytande. Det första dilemmat som hon beskriver är att pedagogerna i verksamheten känner 

att de har krav på sig som gör att de inte kan ge barnen de inflytande som de egentligen vill ge 

dem. Kraven kan vara från kollegor och föräldrar men även kan det vara på grund av 

bristande i personalens resurser. Med brist på personalens resurser menar hon att det kan 

förekomma att barngrupperna på förskolan är förstora gentemot hur många det är som arbetar 

i personalgruppen. Även genom att det kan vara brist på tid då man är för få i 

personalgruppen. Ett annat dilemma som hon beskriver är hur det kan vara rättvist att ge 

barnen olika möjligheter utifrån deras intressen och personligheter. Eller om det är rättvist att 

alla barnen behandlas lika och får precis samma möjligheter till inflytande. Det tredje 

dilemmat som Westerlund (2011) beskriver handlar om man ska låta barnen få styra fritt över 

sina val, eller om man ska styra barnen in i aktiviteter som bryter mot de stereotypa 

könsnormerna. Det sista dilemmat som hon beskriver handlar om att pedagoger kan uppleva 

att även om barnen har möjlighet till inflytande inte alltid säger vad hen tycker utan säger vad 

de tror att vi som pedagoger vill höra.  

 

Sammanfattningsvis har denna tidigare forskning en betydelse för mitt arbete. De tar alla upp 

om olika sätt man kan arbeta med demokrati och inflytande i den pedagogiska verksamheten. 

Det Westerlund (2011) beskriver om att pedagogerna som hon observerade arbetade på olika 

sätt och att barnen har även inflytande när de är i samspel med varandra. Detta är relevant för 

mitt sätt att tänka när jag gör min egen undersökning i arbetet. Då jag kommer att utgå främst 

från det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet kommer jag att beskriva 

i kapitlet teoretiska perspektiv.  

 

Både Ribeaus (2014) och Westerlund har inspirerat mig i mitt arbete. De har i deras 

undersökningar använt sig av metoderna intervjuer och observationer. Det var när jag läste om 

deras metoder som jag kände att detta var två metoder som jag ville använda i min egen 

undersökning.  För att Westerlund (2011) och Ribeaus (2014) fick fram resultat utifrån 
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pedagogernas arbetssätt. Mitt syfte är att bida med kunskap om hur man kan arbeta med 

barnens inflytande både genom min undersökning och tidigare forskning.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det är pedagogernas perspektiv på inflytande som jag är intresserad av när jag gör min 

undersökning. Mitt syfte med detta arbete är, som jag har nämnt tidigare i inledningen, att se 

och höra hur pedagogerna arbetar med barns inflytande i verksamheten och bidra med 

kunskap hur man kan arbeta med barns inflytande. Läroplanen för förskolan tar de upp att vi 

pedagoger i förskolan ska se till att alla barnen i förskolan får ett reellt inflytande i de 

arbetssätt förskolan använder och även i verksamheten (Skolverket, 2011). Genom 

utbildningens gång har vi studerat mycket om Lev Vygotskijs tankar och idéer kring barns 

utveckling. Detta har gjort mig intresserad av att studera vidare kring hans tankar. Det är hans 

teorier och perspektiv som jag kommer att använda mig av i min undersökning krig 

pedagogers arbete med barns inflytande. Tomas Kroksmark beskriver i sin bok Den tidlösa 

pedagogiken (2011) att Vygotskijs teori handlar om att inlärning är en socialprocess och att 

barn utvecklas i den gemensamma kulturen. Det är detta sociokulturella perspektiv som 

kommer att vara mina glasögon. Har inte utgått direkt ifrån Vygotskijs egna texter, utan jag 

har valt att sammanfatta hans teorier ifrån relevant litteratur som tidigare forskare i 

pedagogikområdet har skrivit. 

 

Vygotskijs utvecklingsteori handlar om barnens utveckling. I Elisabeth Arnérs bok Barns 

inflytande i förskolan - en fråga om demokrati (2009) beskrivs ett av de begrepp som är 

centralt i hans teorier, den proximala utvecklingszonen. Kroksmark (2011) beskriver den 

proximala utvecklingszonen som att det är skillnaden mellan individuellt och socialt. Det 

betyder som jag själv kan klara av att göra och det som man behöver andra till. Den proximala 

utvecklingszonen har fyra stadier. Det första stadiet innebär att barnen utvecklar olika 

potenser med hjälp ifrån andra människor som besitter denna kunskap. Det andra stadiet 

innebär att de själva nu besitter dessa kunskaper och kan klara olika problem utan att behöva 

någon annans hjälp. Det tredje stadiet handlar om att barnen utvecklar de kunskaper de redan 

besitter tillsammans med en vuxen. Det fjärde och sista stadiet beskrivs som att människan 

går tillbaka till det andra stadiet igen. Arnér (2009) beskriver även att Vygotskij menar att 

barnen redan när de är små föds som sociala individer och att det är genom samspelet med 

andra som barnen utvecklar sig. Det som är viktigt i det sociala samspelet är språket.  

 

I Leif Askland och Svein Ole Sataøens bok Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 

uppväxt (2003) beskrivs att den proximala utvecklingszonen kan ha olika benämningar och att 

i deras bok benämner de den som den närmaste utvecklingszonen. De tar upp att i den 

närmaste utvecklingszonen finner man barnets egen potential till att lära. De menar att de 

funktioner och färdigheter som barnen ännu inte besitter men som de håller på att lära sig 

ligger i denna zon. Askland och Sataøen (2003) anser att Vygotskijs utgångspunkt i teorin är 
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att mänsklig aktivitet är kollektiv. Det vill säga att varje individ är hela tiden del av en 

gemensam aktivitet som sker i grupp. Att efter att man har varit med i denna aktivitet tar 

individen efter det beteende eller de handlingar som skedde och kan utföra dem sedan på egen 

hand. Jag tolkar detta som att i den närmaste utvecklingszonen lär sig barnen genom det 

sociala och för det med sig till en individuell utveckling.  

 

Arnér (2009) tar även upp att det kan vara intressant att ha Vygotskijs teorier med sig när man 

ser på barnens möjligheter till inflytande. Då hans teori går ut på att barnens utveckling sker 

främst i samspelet med andra. Hon tar även upp att vi pedagoger kan nå en högre utveckling 

genom samspelet med barnen. Jag tolkar detta som att hon menar att vi pedagoger kan lära 

utav samspelet med barnen, att vi pedagoger kan lära hur barnen kan tänka kring olika 

fenomen som man möter som individ. Detta perspektiv kände jag var intressant och kommer 

att ta med mig ut i min undersökning med pedagogerna. Det är här som jag kan använda mig 

av utvecklingszonen i min undersökning med pedagogerna. När pedagogerna och barnen har 

ett samspel kan ja se utifrån Vygotskij hur utvecklingen sker.  

 

Det sociokulturella perspektivet tas upp i boken Barn och naturvetenskap - upptäcka, 

utforska, lära i förskolan och skolan (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Där 

tar de upp att det sociokulturella perspektivet har sin grund i Vygotskijs tankar om att lärandet 

sker i ett socialt och kulturellt sammanhang.  De tar även upp i sin bok att man som människa 

ständigt lär sig i alla situationer. Författarna menar här då att det gäller även när det är 

konstruerade situationer som ska vara lärande, som tillexempel i skola och förskola, men att 

det även kan vara i andra sammanhang som inte är konstruerande utan kulturella som 

tillexempel sammanhang med familjen, kamrater och i samhället. 

 

I boken Barn och naturvetenskap (2014) framgår det att det sociokulturella perspektivet inte 

ska betraktas som kunskap inte bara är något som är i en individ utan att kunskap även kan 

vara skapas mellan individer. Författarna tar även upp att Vygotskij har nämnt att människan 

är beroende av varandra och den miljö man är omgiven av. Författarna nämner även att när 

individer försöker att förstå varandra och den situation man är i så utvecklas kunskap genom 

samspelet som uppstår (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014).  

 

Det som är centralt i det sociokulturella perspektivet är språkanvändandet. Det är det centrala 

för att det är språket som är länken emellan samspelet hos människor. Barnen blir delaktiga 

genom att de får det förklarat vad det är som sker i omgivningen genom kommunikation och 

interaktion (Elfström, Nilsson, Sterner & Wherner-Godée, 2014) 

 

En annan författare som har beskrivit Vygotskijs sociokulturella perspektivet är Ann Ahlberg i 

sin bok Lärande och delaktighet (2001). Även hon beskriver att det sociokulturella 

perspektivet handlar om samspel och interaktion mellan människor. Hon tar även upp att det 

är samspelet och interaktionen som är avgörande för begreppsutvecklingen och det är 
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kommunikationen som har betydelse för hur tänkandets utveckling ska framhållas. Ahlberg 

(2001) nämner att språket har en avgörande roll när det gäller lärande. Att barnen behöver få 

ord på de upptäckter de har gjort så att de kan återberätta med egna ord sedan. Detta tar även 

Anette Emilsson (2003) upp att kommunikationen och språkanvändandet är det centrala för 

det sociokulturella perspektivet. Hon nämner att det är länken mellan barnen och 

omgivningen de är i. Hon tar även upp att det som pedagoger ska göra för att använda det 

sociokulturella perspektivet är att kommunicera med barnen om vad det är som händer i 

tillexempel leken, samspelet och interaktionen.  

 

Sammanfattning 

Mitt syfte i detta arbete är att kunna bidra med kunskap till blivande och nuvarande pedagoger 

om hur man kan arbeta med barns inflytande i den pedagogiska verksamheten. Genom den 

tidigare forskning som jag har beskrivit här ovan kan man se att de bidrar med kunskaper som 

jag kan förmedla till andra genom detta arbete. De tar alla upp på olika sätt hur man som 

pedagog kan arbeta med barns inflytande. Genom de här kunskaperna som den tidigare 

forskningen bidrar med gav de mig kunskaper om hur det kan se ut när man som pedagog kan 

arbeta med barns inflytande när jag gjorde min egen undersökning på förskolan.  

 

Det sociokulturella perspektivet som jag har beskrivit här ovan har en stor betydelse för mitt 

arbete. Då det är genom det sociokulturella perspektivet som jag har sätt igenom när jag 

genomförde min undersökning och gick igenom mitt material som jag fick in. Det 

sociokulturella perspektivet kan man koppla den tidigare forskningen till också. Då de tar upp 

i deras arbeten om att det är ett samspel. Det är det som det sociokulturella perspektivet delvis 

handlar om, att man i interaktion med andra skapar nya kunskaper.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva mina metodval. Varför jag valde just observationer och 

intervjuer som metoder till min undersökning. Jag kommer även här att beskriva den förskola 

som jag har varit ute på, hur det såg ut på gården, hur många barn det var och vilka pedagoger 

som medverkade i undersökningen. Jag beskriver också de etiska hänsynstaganden jag har 

tagit hänsyn till under studiens gång.  

 

Metodval 

Som jag visat tidigare är mitt syfte med min undersökning är att genom intervjuer och 

observationer få se och höra hur pedagoger arbetar med barns inflytande i förskolan, och då 

kunna bidra med kunskaper om hur man kan arbete med barns inflytande. Jag har valt att 

använda mig av två metoder under min undersökning. Den första metoden jag har valt att 

använda är observation. Här har jag valt att använda Icke deltagande observation (Bryman, 

2011) för att kunna få en så klar bild som möjligt på vad det är som sker i situationerna. Jag 

var ute på den avdelning som jag först fick samtycke ifrån och var där vid tre förmiddagspass 

för att observera hur pedagogerna arbetade med barns inflytande. Syftet med att ha en icke 

deltagande observation är också att jag kan anteckna så detaljerat som möjligt hur arbetet 

fungerar.  

 

Den andra metoden jag har valt är intervjuer. Intervjuerna som jag genomförde gjordes med 

samma pedagoger som var på den avdelning jag fick samtycke att göra observationerna på. 

Pedagogerna lämnade även in ett samtycke till att vara med och delta i mina intervjuer. 

Bryman (2011) tar upp Semistrukturerade intervjuer. Detta är den metod som jag har valt att 

använda i mina intervjuer med pedagogerna. Semistrukturerade intervjuer handlar om att jag 

kommer att ha några frågor nedskrivna och ha dem som ett frågeschema. Jag valde denna 

metod därför att de frågor jag har valt att använda inte behövs tas i samma följd och man kan 

ändra på frågorna under intervjuns gång (Bryman, 2011). Syftet jag har med att använda 

intervju som en metod är att få reda på vad pedagogernas egen syn på arbetet med barns 

inflytande. Detta är den metod som har hjälpt mig att som blivande pedagog få se hur 

pedagogerna tänker om detta ämne. Intervjuerna genomfördes parallellt med observationerna 

på förskolan. Då intervjuerna inte tog så lång tid kunde en pedagog i taget undvara några 

minuter medan de andra två pedagogerna var kvar ute på gården med barnen.  

 

Båda metoderna som jag har valt att använda mig av i min underökning är kvalitativa 

metoder. Med kvalitativa metoder menas att man försöker att uppfatta det är som händer i det 

område man har valt att studera om. Kvalitativa metoder är även att det är den sociala 

verkligheten som man gör en undersökning kring (Bryman, 2011). Genom de 

semistrukturerade intervjuerna som jag har genomfört har jag kunnat göra val om att ställa 

följdfrågor till pedagogerna beroende på hur de ser på saker. Genom att jag också hade 

observationer hade jag möjlighet att se pedagogernas arbete med inflytande i här och nu 
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situationer. Genom mina intervjuer kunde jag komplettera med material om hur de själva såg 

på sitt arbete. I boken Observationer och intervjuer i förskolan (1995) tar de upp om hur 

intervjuer man gör med pedagogerna är en viktig del om man vill få en större inblick i 

pedagogernas inre verklighet och vad det är de tycker om vissa saker, som tillexempel 

barnens inflytande.  

 

Urval 

De observationer som jag har genomfört har gjorts på en förskola i en av Värmlands 

kommuner. Förskolan består av fem avdelningar, det är 89 barn på förskolan och 15 stycken 

pedagoger. Den avdelning som jag var på var det ungefär 19 barn i åldrarna 1-6 och tre 

pedagoger. Intervjuerna till undersökningen är gjorda med de tre pedagoger som arbetade på 

avdelningen. Namnen som jag nämner här nedan är fiktiva. Det var Katharina hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat inom förskolan i ungefär 30 år. Sen vad det Sara som också är 

utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i tre år ungefär. Den tredje som jag 

intervjuade var Camilla som är barnskötare som har arbetat inom förskolan i tre år men 

tidigare varit barnvårdare/dagmamma i 27 år. Observationerna har jag gjort av samma 

pedagoger som i intervjuerna under tiden som de var utomhus. Deras utegård på denna 

förskola var stor och rymlig som lockade till olika sorters lekar. Det fanns en kulle med lite 

träd runt omkring och en öppen plan där barnen kunde leka olika lekar. Det fanns även gungor 

och klätterställningar i olika höjder, då det var barn i olika åldrar på hela gården.  

  

Reliabilitet och Validitet  

När man gör en undersökning behöver man vara trovärdig och noggrann med datan som 

samlas in. Det är också viktigt att man bearbetar det material som man har fått in ordentligt 

och transkriberar materialet noggrant och visar en trovärdighet till sina deltagare i 

undersökningen (Roos, 2014). Det man även behöver tänka på när man gör en undersökning 

är att man har en eller flera lämpliga metoder, att de frågor man använder är lämpliga och att 

jag använder ett lämpligt språk i mitt arbete (Roos, 2014).  

 

Enligt Bryman (2011) har validitet och reliabilitet olika innebörder när det gäller mått på 

begrepp som används i ett arbete.  Han nämner att reliabilitet handlar om mätningar på 

arbetets pålitlighet och följdriktighet. Johansson och Svedner (2010) beskriver reliabiliteten 

som att man i sitt arbete går igenom vilken noggrannhet man har i de metoder som man har 

använt i sitt arbete. Jag har i mitt arbete använt mig av två stycken metoder i min 

undersökning. När jag genomförde mina metoder gjorde jag lite olika med materialet som jag 

fick in. I Observationer och intervjuer i förskolan (1995) tar de upp att det kan vara bra att 

spela in sina intervjuer så att man visar respondenten att man lyssnar och visar en tillit till 

personen. Detta använde jag mig av när jag genomförde mina intervjuer med pedagogerna på 

avdelningen. Efter att jag hade spelat in mina intervjuer transkriberade jag dem. Under tiden 

jag gjorde mina observationer antecknade jag det jag såg i ett block. Sedan skrev jag in det jag 

hade antecknat i ett dokument för att ha en säkerhetskopia på dem.  Känner att jag har en god 
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reliabilitet då jag har genom mina intervjuer och observationer har fått svar till mina 

forskningsfrågor här ovan (i inledningen).  

 

Validitet handlar enligt Bryman (2011) att man gör en bedömning utav de slutsatser som 

kommit fram genom den undersökning som man har gjort i sitt arbete. Det han menar att man 

bedömer i validiteten är om slutsatsen hänger ihop med den själva undersökningen som man 

har gjort. I boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010) tas det 

även upp att validiteten handlar om det resultat som man har fått fram genom sin 

undersökning. Men de tar även upp att det ska vara så sanningsenligt som möjligt. Som till 

exempel kan det resultat som man har ge en så sann bild som möjligt över den undersökning 

som man har gjort i sitt arbete. Här anser jag att validiteten i mitt arbete är i någorlunda hög 

grad. Detta anser jag för att jag har fått fram mitt resultat genom två olika metoder. Med detta 

menar jag att jag har kunnat se genom mina observationer hur pedagogerna arbetar med 

barnens inflytande. Jag har även genom mina intervjuer fått fram hur pedagogerna själva 

anser att deras arbete med barnens inflytande ser ut. Detta är resultat som även tidigare 

forskare har fått fram. 

 

Etiska överväganden 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) tagit 

fram. Det handlar om att tala sanning om den forskning som användes, granska och redovisa 

de utgångspunkter som man har i arbetet, ska kunna öppet redovisa för vilka metoder och 

resultat i arbetet, inte ta någon annans forskningsresultat, den dokumentation som görs ska 

vara i god ordning och arkiveras på ett gott sätt. Och tänkte på att inte göra något som kan 

komma till skada för någon annan. För att ingen som är inblandad i undersökningen ska känna 

sig utpekad eller illa till mods kommer alla intervjuer att granskas och namn kommer att 

ändras för att skydda varje enskild individ. Granskningen genomfördes när jag lyssnar på 

intervjuerna flera gånger för att säkerställa att det som är relevant kommer med och inte något 

annat.  

 

I boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010) tar författarna upp 

att de som deltar i undersökningen ska få en tydlig beskrivning av vad min undersökning 

handlar om. Även de tar upp att det är viktigt att jag som ska ut och göra denna undersökning 

visar alla delaktiga respekt och ger dem ett förtroende. Bryman (2011) nämner några krav 

som börs tänkas på innan man går ut och gör sin undersökning.  Informationskravet är ett krav 

som Bryman (2011) tar upp och detta är något som jag kommer att tänka på. Innan jag 

genomförde observationerna och intervjuerna skrev jag ett informationsbrev med en 

samtyckets blankett som jag sedan lämnade till pedagogerna på förskolan. I detta brev (Bilaga 

1) står det om vad det är jag ska undersöka och vilka metoder som jag kommer att använda 

mig av. I informationsbrevet kommer det även att stå att varje deltagare är med frivilligt och 

kan själva välja om de vill var med hela tiden eller hoppa av när de vill.  Detta går in på ett 

annat krav som Bryman (2011) tar upp och det har med deltagarnas samtycke. Detta är något 
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som jag med kommer att behöva ha innan jag kan komma ut till förskolan och påbörja min 

undersökning. Kommer att ha en blankett där pedagogerna skriver under sitt samtycke att 

delta i min undersökning. Även här kommer det att tydligt stå att om de önskar att inte delta 

mera i min undersökning kan de höra av sig till mig så att jag kan ta bort dem från 

undersökningen.  

 

För att skydda pedagogerna kommer jag att göra dem anonyma i mitt arbete. Vetenskapsrådet 

(2011) tar upp att vi ska kunna ge deltagarna konfidentialitet. Konfidentialitet menas enligt 

svensk ordbok (2009) att de material som rör de som deltar i undersökningen ska bearbetas 

försiktigt och transkriberas. Detta är även de ett av kraven som Bryman (2011) tar upp. Detta 

handlar om att jag under min undersökning gör pedagogerna och förskolan anonym och 

ändrar deras namn i arbetet. Jag kommer även att ha mitt material på en plats där endast jag 

kan komma åt den. När examensarbetet är över kommer jag att radera och förstöra de 

materialjag har fått ihop under undersökningen.  



 

13 

 

Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet som jag har fått fram genom mina observa-

tioner och intervjuer med de pedagoger som arbetade på avdelningen jag var på. Jag skriver P 

som står för pedagog, B som står för barn och sedan B1 och B2 för barn ett och barn två. Jag 

har valt att inte skriva ut pedagogernas fiktiva namn här, då jag anser att detta inte har någon 

relevans för min undersökning. Genom att det är pedagogernas arbete jag undersöker och inte 

enskild pedagog. 

 

Observationer 

De observationer som genomfördes skedde på samma avdelning på en förskola. Dessa obser-

vationer genomfördes under förmiddagarna mellan kl 9:00 och 12:00 ute på deras gård. Mina 

observationer har visat mig hur pedagogerna arbetar med barnens inflytande på avdelningen.  

 

Observationsdag 1 

När jag kom till förskolan den första dagen hade de inte hunnit ut än till gården utan de höll 

på att klä på sig för att gå ut. Det första som jag lägger märke till är att en av de tre pedago-

gerna pratade med ett barn. 

 

P: Vill du ha vantar? 

Barnet nickar. 

P: Ta ner dem då. Når du dem? 

Barnet försöker och får då ner ena vanten men har liter svårt att få ner den andra.  

P: Använd pallen.  

B: Jag fick ner vantarna. 

P Kanon. 

    (Observationstillfälle) 

 

Här ger pedagogen möjligheten till att barnet själv får försöka med att ta ner sina vantar utan 

att få hjälp av en pedagog. Barnet får här möjlighet att utveckla sin egen förmåga för att sena-

re kunna ta ner sina vantar utan att be en pedagog.  

 

När de kom ut var det endast en pedagog ute först med alla barnen som kommit till avdel-

ningen. Hon lät barnen göra vad de själva ville göra. Hon behövde dock säga till barnen att de 

endast fick vara i det område av gården som var närmast avdelningen. Pedagogen var noga 

med att fråga barnen vad de ville göra ute på gården. De barn som kunde ta ner de leksaker de 

ville ha gjorde detta och pedagogen hjälpte de andra barnen som inte nådde det som de ville 

ha. 

 

När flera pedagoger kommit ut kunde barnen komma åt gungorna som var vid en annan del av 

gården. Där står en av pedagogerna på avdelningen och hjälper de barn som inte kan göra fart 
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själva. Det var några av de äldre barnen på avdelningen som gungade och ville också ha mera 

fart. Ett av barnen vid gungorna sa att de kunde ta fart själva och detta uppmärksammade pe-

dagogen och sa att de kunde själva ta fart då när de kunde göra det.  

 

Under den här dagen var det några barn som lekte att deras cyklar var bilar och en av pedago-

gerna snappade upp deras lek fort och låtsades då vara polis. Hon frågade barnen om deras 

körkort och vad de hette.  

 

På den här avdelningen har de sin samling utomhus. Det är en pedagog som förbereder för att 

hålla i samlingen. Ett av barnen på avdelningen fick vara med pedagogen att plocka fram det 

material som de skulle användas till samlingen. Under samlingen har de som en byrå där de 

har lagt ner lite saker som kan visa vad de är de ska göra för något. Ett barn får komma och 

dra ut en låda och sedan visa vad de är de ska göra.  

  

Barnen fick själva välja vart de ville sitta och hade de något som de ville berätta fick de göra 

de för pedagogerna och de lyssnade aktivt på vad det var som barnen ville berätta för dem.  

Det var ett barn som frågade om de kunde räkna de barn som var närvarande på engelska. 

Detta tog pedagogen vara på och gick med på att räkna barnen på engelska som barnet hade 

bett om.  

 

Ett barn fick sedan dra ett namn ur en liten plåtburk för att de skulle få reda på vem av barnen 

som skulle få vara matvärd senare.  

 

På den här avdelningen har de ett mjukisdjur av en kanin som alla barnen får ta med sig hem 

en gång var under en helg. Detta fick ett av barnen berätta om på denna samling. Barnet som 

hade haft kaninen hemma under helgen fick visa bilder och berätta om vad de hade gjort un-

der helgen.  

 

Efter samlingen får barnen fortsätta att leka vad de vill ute på gården. Det är några av barnen 

som leker att deras cyklar är taxibilar och kör fram till en pedagog.  

 

B: Vill du åka någonstans? 

P: Ja de kan jag göra! Vad kostar det då? 

B: Hundra kronor. 

P: Oj det var mycket. 

Pedagogen låtsades betala till barnet och följde med på cykeln en bit.  

    (Observationstillfälle) 

 

Sammanfattningsvis av den här dagen kunde man se att pedagogerna uppmuntrade barnen till 

sitt eget inflytande. Då de lät barnen fritt få välja vad de ville leka med och när de kom och 

frågade om pedagogen ville åka med på cykeln så följde pedagogen med i leken. Där var det 

på barnens initiativ som pedagogen följde med i deras tidigare lek.  
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Observationsdag 2 

Under andra dagen möttes jag av att barnen hade hittat en nyckelpiga som de gick fram till 

pedagogen, som var ute ensam för tillfället, och visade upp nyckelpigan för henne.  

 

P: Hur många prickar har den? 

B1: Den har 6 prickar.  

B2: Då är den 6 år precis som ....  

P: Jo det stämmer nog.  

    (Observationstillfälle) 

 

Ute på gården är det flera barn som vill gunga. Det var ett barn som hade problem med att 

komma upp på gungan och ropar på en pedagog för att få hjälp. Pedagogen säger till barnet att 

försöka komma upp på egen hand. Pedagogen kollar på barnet medan hen försöker att klättra 

upp i gungan själv. Efter en liten stund går pedagogen fram och hjälper hen upp i gungan.  

Det kommer ett av de mindre barnen på avdelningen som med vill gunga. Men de mindre 

gungorna är upptagna. Pedagogen som var vid gungorna för att ge fart löser problemet genom 

att säga till de två mindre barnen som gungar att de får gunga färdigt och sedan låta andra 

barn gunga med. Det slutade med att inget av de tre barnen gungade, utan de gick iväg och 

lekte tillsammans.  

 

En pedagog som är ute på gården ser ett barn som ser lite fundersam ut, hon börjar prata med 

barnet. Hon frågar vad barnet vill göra för någonting, då tar barnet tag i pedagogens hand och 

tar med pedagogen för att visa vad det är hen vill. 

 

Det är några barn som ropade på en pedagog. De ropade för att de ville visa henne vad de 

hade gjort inne i kiosken. Pedagogen uppmuntrade barnen att berätta för deras vänner att visa 

vad fint de hade gjort där inne, så att de kan hjälpa till att hålla det så fint där inne.  

 

Under den här dagens samling var det inte en pedagog som höll i den utan det var ett barn 

som höll i den. Pedagogerna var med intensivt och gav tips till barnet när de behövdes. An-

nars var det barnet som styrde hela samlingen.  Det märktes att det var en skillnad på den här 

samlingen och den jag var med på dagen innan. Pedagogerna gick in för att få samlingen att 

gå vidare några gånger, men annars var det barnen som hade helt inflytande för denna sam-

ling.  

 

Efter samlingen fick barnen fortsätta med att leka vad de ville. Det är ett barn som kommer 

fram till en av pedagogerna för att fråga om de kan leka en jaga lek. Hon ber barnet att hitta 

en kompis att leka en jaga lek med. Men barnet hittar ingen kompis att leka med just då. Pe-

dagogen tar med barnet till en gräsplätt och leker en jaga lek med barnet. Det kommer fler 

barn till gräsplätten och vill vara med och leka denna lek. Pedagogen går iväg när barnen fort-

sätter med leken för att gå vidare och titta till andra barn på gården.  
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Sammanfattningsvis av denna dag kunde jag se att pedagogerna lyssnar till vad det är barnen 

vill göra. Om det är något som baren vill visa eller berätta för pedagogerna tog de sig tiden till 

att lyssna och följa med barnen.  

 

Observationsdag 3 

Dagen började med att ett barn la märke till att någon/några hade målat med gatukritor på 

gården och ville med göra det. Pedagogen förklarade för barnet att kritorna var slut för att de 

hade ritat så mycket innan. Hon sa till barnet att om hen ville kunde hen få ta ut ett underlägg 

och papper och rita på istället.  

 

Det kom flera barn som ville måla så de tar ut de underlägg, papper och pennor.  Några av 

barnen ville rita på stenar som de hade hittat. Pedagogerna lät barnen få göra detta med de 

pennor som de redan har tagit ut.  

 

Efter att jag kommit ut efter att ha gjort en intervju med en av pedagogerna sitter de andra 

pedagogerna och viker flygplan till barnen. Jag hör då att en av pedagogerna säger till ett barn 

att titta på hur hon själv gör så att hen kan vika egna plan sen. Pedagogerna hjälper de barn 

som inte kan göra plan, medan det är flera barn som försöker att vika sina egna flygplan.  

 

Till dagens samling hade pedagogen glömt att ta fram de underlag som barnen sitter på när det 

är samling. Barnen var snabba att uppmärksamma att dessa saknades, det var ett barn som 

ville hjälpa pedagogen att lägga ut underläggen. Pedagogen lät barnet hjälpa till och sa till 

barnen att det var bra att de sa till. Samlingen var lik den första samlingen jag var med på och 

pedagogerna försökte att lyssna till det barn som pratade först för att sedan lyssna på nästa 

barn.  

 

Sammanfattningsvis av dagens observationer kunde man ytterligare se att de arbetar konstant 

med att ge barnen inflytande. Ett exempel på detta är när ett barn säger att hen vill rita på 

marken säger pedagogerna att hen inte kunde göra det idag. Men istället för att bara säga nej 

till barnet ger pedagogen barnet chansen till att måla på papper istället men utomhus. Här ser 

man att pedagogen föreslår något som är liknade det barnet ville göra sen var det ändå upp till 

barnet att välja om hen ville rita eller inte. Här nedan kommer ni att få läsa om de reslutat som 

jag har fått fram genom mina intervjuer.  

 

Intervjuer 

Mina intervjuer gjordes med de tre pedagogerna som var på avdelningen. De frågor jag an-

vände mig utav i intervjuerna står i bilaga 2. Här nedan kommer jag att påvisa vad pedagoger-

na svarade på frågorna i förhållande till mina frågeställningar.  
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Inflytande - att få säga sin åsikt  

Hur pedagogerna tolkar begreppet inflytande var en del av den frågeställning jag har använt 

mig för i arbetet. Genom mina intervjuer fick pedagogerna svara på just denna fråga. Svaren 

visade att begreppet har samma betydelse för pedagogerna men de förklarade det på olika sätt. 

Jag tolkade deras svar att innebörden med inflytande handlar om att det ska vara ett samspel 

och att man ska få säga vad man har för åsikter och idéer.  

 

Det var intressant att både Camilla och Sara nämner att det är viktigt att man får säga vad man 

tycker. Camilla sa så här angående begreppet: 

 

              Eh tänker du på barnens inflytande? [Förklarade att det var begreppet överlag.] Ja det är ju 

att man ska få delta och säga sina åsikter och sin ja så att man kan göra skillnad på situatio-

nen. Då har man ju inflytande så att man inte bara går och ja känna att något är fel och att 

man inte törs att säga och så.    

                       (Camilla) 

 

Sara svarade angående begreppet inflytande så här:  

 

Sen är det vissa beslut som vi får ta och vissa som de kan vara med och påverka och ha ett 

inflytande i sådära.      

                             (Sara) 

 

Det här som Sara berättade om begreppet inflytande var intressant då hon var den enda av 

pedagogerna som nämnde i denna fråga om det finns beslut som barnen inte kan vara med och 

ha inflytande i. Men även att det finns beslut som barnen kan vara med och påverka. Kathari-

na nämnde inte om att barnen inte kunde vara med och ta beslut men att för henne är innebör-

den med inflytande att det är ett givande och tagande. Katharina sa så här angående begreppet 

inflytande. 

 

Det ser jag egentligen som ett samspel mellan alla som är här i förskolan känner jag. Det är 

ju de det innefattar egentligen. Jag lyssnar på barnen och dem lyssnar på mig och ett givan-

de och tagande. Vara öppen för varandras idéer och lite så.  

                    (Katharina) 

 

Man kan genom intervjuerna se att pedagogerna har liknande tänk kring begreppet inflytande. 

Att inflytande handlar om att man ska lyssna på varandras åsikter och att man inte alltid kan 

vara med och ha inflytande. Men överlag menar de att inflytandet sker genom samspel.  

 

Lyhörda pedagoger - barnens åsikter och idéer med till planering 

Pedagogerna har beskrivit många konkreta exempel på hur barnen blir involverade i den dag-

liga verksamheten och hur deras inflytande kan se ut i deras verksamhet. Något som jag tyck-

te var väldigt intressant var hur Katharina berättade om hur de tog barnens åsikter och idéer 
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med sig till deras avdelningsplanering. Hon förklarade att där tar de upp vad barnens intressen 

har varit under veckan och vad de har gjort och vad det är som kommer fram hos barnen. Det-

ta ger hon ett bra exempel på:  

 

Som tillexempel förra veckan så har barnen framfört önskemål om plantering. Då har vi ta-

git med det praktiska att plantera ärtskott som de har önskat.  

                    (Katharina) 

 

Pedagogerna anser att de är lyhörda och inspirerar barnens intressen i verksamheten. Sara 

berättar att de alltid försöker att dokumentera vad det är de ser och hör i verksamheten. Hon 

nämner även att det är svårt att alltid hinna med och dokumentera. Hon säger så här: 

 

 Sen så ser man ju mycket saker runt omkring som man inte hinner dokumentera. Men som 

man också tar till vara på det man kan det man kan. Utan det är ju så vissa saker kan man ju 

inte ta tillvara på kanske heller. Men det vi hinner.   

                                              (Sara) 

 

Man kunde tydligt se genom intervjuerna att det var barnens intresse som de tog hänsyn till 

innan de gjorde en del saker. Det kom Camilla med ett bra exempel på. En dag hade de tänkt 

att de skulle gå ut men när de frågade barnen vad de ville göra så ville de heller vara inne. Då 

bestämde de sig för att stanna inne då majoriteten av barnen ville vara kvar inne. Men hon 

berättade även detta: 

 

  Sen kommer Katharina där och säger att hon hört att det ska bli regn i eftermiddag, men då 

kanske vi ska gå ut ändå nu då vad tycker ni? Ja liksom så där så att de känner att vi 

kommunicerar och inte bara kör över deras åsikt. Fast de får en logisk tanke varför vi gör 

som vi gör då.     

                               (Camilla) 

 

Här visar Camilla att de verkligen tar hänsyn till barnens åsikter i vilka beslut de ska ta på 

förskolan. Då det är vad barnen helst vill göra som de tar i första hand. Katharina hade ett 

annat bra exempel på att de tar barnens intresse på allvar och det handlade om att det kom 

några barn som ville blåsa såpbubblor. Men hon var tvungen att förklara för barnen att de inte 

kunde göra det idag då deras såpbubblor var slut. Katharina sa så här:  

 

[... nu var det ju någon som frågade tillexempel om de fick blåsa såpbubblor men nu hade 

vi inga i ordning så det var slut. Så då får man säga ja vi blåsa såpbubblor men vi behöver 

göra i ordning så det får vi göra imorgon eller en annan dag.] 

              (Katharina) 

 

Hon menar att ibland kanske det inte går att de ska ha inflytande men att man säger till barnen 

på ett sätt som inte ska bli jobbigt för dem. Som i exemplet ovanför får barnen ett visst 

inflytande då Katharina sa det till dem att de kunde få göra de en annan dag då de bara 

behövde göra i ordning nya såpbubblor först.  
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Alla tre pedagoger var inne på att det är viktigt att man får säga vad man tycker. Men Camilla 

tog även upp om de barn som inte har utvecklat språket än. Hon nämner att de barnen nickar 

om de är intresserade men även att man märker på barnens kroppspråk vad de anser och 

tycker om vissa saker. Det här sa hon om teckenspråket:  

 

  Det här med teckenspråk, jag är ju inge bra men jag har ju lärt mig vissa saker och det är ju 

wow, jag tycker att det är super. Saras mamma jobbar ju med det så hon har ju väldigt 

mycket tror att hon har gått något extra också.  Det är inte bara bra för dem som inte hör 

utan även för de här med diagnoser och de minsta. Det är toppen.  Jag fattade inte att det 

var så utan tyckte att det var lite konstigt sådära och varför de hör ju. Ja hade inte fattat 

grejen förut.      

                       (Camilla) 

 

 

Gränser för inflytande, finns det? 

Om det fanns några gränser för barnens inflytande var den sista frågan pedagogerna fick svara 

på i intervjuerna. Även här var pedagogernas svar snarlika med varandra. De hade olika ex-

empel på vad barnen inte kan vara med och ha inflytande i. Ett exempel som Sara tog upp var 

om de rutiner som de har på förskolan. Hon sa så här angående rutiner: 

 

Vissa rutinsituationer kan jag tänka mig sådär. Men ibland har de ju inflytande där också. 

Tillexempel toalettbesök behöver det vara specifika rutiner i.   

                             (Sara) 

  

Detta var även något som även Katharina tog upp i sin intervju, att barnen inte kan ha inte 

inflytande i vissa rutiner som de har på förskolan. Den rutin som Katharina beskrev att barnen 

inte kunde ha ett visst inflytande i var matsituationen. Detta sa hon om matrutinen: 

 

 Men de kan ju inte ha inflytande i matsituationer och tider och sånt dära. Nej det går inte. 

Men man kan också se att de ändå har det. Som har vi ett barn som somnar och är jätte trött 

och så där då får den äta efteråt. Det är ju också ett slags inflytande. Fast en indirekt då. 

                  

                                                                                                                                                 (Katharina)  

 

Det här var intressant då Camilla tidigare i sin intervju nämnt att barnen har inflytande i 

matsituationerna på förskolan. Så här sa Camilla om matsituationen: 

 

Även runt matstund och sådära, du måste inte äta allt utan vi lägger bara en liten klick så får 

de titta på de andra och som äter och det där såg ganska gått ut och ibland går det och 

ibland går det inte.  

                    (Camilla) 
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Detta var intressant då det Katharina nämner här ovan att det inte är ett direkt inflytande 

barnen har utan det handlar om barnen tillexempel är så trötta att de somnar vid bordet, att de 

då får äta när de har vaknat. Medan Camilla tog upp att vid matsituationerna kunde barnen få 

inflytande där. Genom att de får inflytande genom att själva välja om de vill äta de man lägger 

på tallriken och att man kan säga nej till det man inte vill äta.  

 

 

Sammanfattningsvis så har de alla tre nämnt att det är i vissa rutinsituationer som de anser att 

barnen inte kan vara med och ha inflytande i. Camilla nämnde även att det är viss information 

som barnen inte behöver få reda på. Då menade hon att de har med sekretessen att göra. 

Katharina tog även upp att på grund av att de behöver gå på möten och andra grejer så blir 

barnens inflytande drabbat på grund av att man då inte har tillräkligt med personal.    

 

Sammanfattande analys 

Syftet och frågeställningarna som jag har nämnt i inledningen har varit grunden under min 

undersökning. För att ha ett visst område att undersöka har jag haft två specifika perspektiv att 

utgå ifrån och de har varit Vygotskijs proximala utvecklingszon (Arnér, 2009; Kroksmark, 

2011; Askland & Sataøen, 2003), som beskrivs i ett tidigare kapitel i arbetet, och det sociokul-

turella perspektivet (Elfstöm, Nilsson, Sterner & Wehrner-Godée, 2014; Ahlberg, 2001; 

Emilsson, 2003). Jag upplever att dessa perspektiv har hjälpt mig för att få fram ett resultat till 

min frågeställning. Syftet och frågeställningarna till mitt arbete har varit hur pedagogerna 

arbetar med barnens inflytande främst i utemiljön. Samt även hur pedagogerna ser på sitt eget 

arbete med barnens inflytande i verksamheten. Jag känner att genom dessa perspektiv och 

mitt syfte och frågeställningar har jag kunnat få fram ett resultat från den här förskolan.  

 

Genom den undersökning som jag har gjort kan man tydligt se att pedagogerna arbetar med 

barnens inflytande konstant men på olika sätt. Under de observationer som jag genomförde 

kunde man se den Proximala utvecklingszonen (Arnér, 2009; Kroksmark, 2011; Askland & 

Sataøen, 2003). Till exempel genom att barnen kunde komma till pedagogerna och de gick in i 

deras lek och ibland gav de en utmaning som de sedan kunde ta med sig. Ett annat bra exem-

pel på att man kunde se det sociokulturella perspektivet (Elfstöm, Nilsson, Sterner & Wehr-

ner-Godée, 2014; Ahlberg, 2001; Emilsson, 2003) var när en pedagog pratade med barnet om 

att hen kunde hitta en kompis att leka med innan hon gick in i leken. Om man tar det exemplet 

och tittar med de sociokulturella glasögonen antar man att hon ber barnet att hitta en kompis 

att leka med för att barnet ska skapa ett samspel med ett annat barn först. Men när barnet inte 

hittade en kompis så följde hon med barnet och lekte jaga leken en stund tills de kom andra 

barn som ville vara med och då kunde hon lämna barnen så att de själva skulle kunna utveckla 

leken vidare. Genom det sociokulturella perspektivet (Elfstöm, Nilsson, Sterner & Wehrner-

Godée, 2014; Ahlberg, 2001; Emilsson, 2003) hjälper pedagogen först barnet att komma 

igång med sin lek och låter andra barn få komma in. När hon märker att barnen klarar av le-

ken själv lämnar hon och då får barnen chansen att själva utveckla sin lek utan pedagogens 
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hjälp. Här var pedagogen först ett stöd men sen kunde de själva utveckla kunskaper med var-

andra om hur leken skulle urarta sig. 

 

Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon (Arnér, 2009; Kroksmark, 2011; Askland & Sa-

taøen, 2003) handlar om att barnen lär i interaktion till varandra. Det kunde jag med se under 

mina observationer på förskolan. Det var tillexempel när det var några barn som gungade och 

en pedagog var där och tog fart på de mindre barnen. I den här situationen ber ett av de lite 

större barnen pedagogen om hjälp med att få fart men ett annat barn som gungar med detta 

barn säger att de kan ta fart själva. Pedagogen uppmuntrade barnen att själva ta fart när ett av 

barnen kunde ta fart själva. Här ser jag att man kan koppla till den proximala utvecklingszo-

nen (Arnér, 2009; Kroksmark, 2011; Askland & Sataøen, 2003) för att när barnet som redan 

kan ta fart får göra de lär den det andra barnet genom att hen visar hur man kan ta fart. Det 

andra barnet kan ta med sig den kunskapen sedan för att själv kunna försöka ta fart i ett senare 

tillfälle.  

 

Som jag har visat här ovan har det varit tre av mina frågeställningar som har haft störst fokus 

under mina intervjuer med pedagogerna på avdelningen. Genom intervjuerna har jag fått en 

större inblick i hur pedagogerna ser på arbetet med barnens inflytande och det var även en del 

av vad mitt syfte till arbetet var.  

 

Genom mina intervjuer känner jag att de svarade på mina frågor så att jag fick ett bra material 

till att kunna svara på min frågeställning. Genom deras svar har jag fått fram vad de anser att 

inflytande betyder för dem. Samt hur de arbetar med inflytandet på deras avdelning, tillslut 

även om de kunde finnas några begränsningar för vad barnen kunde vara med och ha infly-

tande i. Där kom jag fram genom bearbetningen med deras intervjuer att de hade liknande 

åsikter genom de allra flesta frågorna. Att de alla arbetar med barnen i fokus och att de alltid 

försöker vara lyhörda och lyssna på vad barnen har för åsikter. Men de är även överens om att 

barnen inte alltid kan ha ett inflytande i förskolan. Det kan vara sekretess frågor som de inte 

behöver veta om men även vanliga rutiner som de har på förskolan.  

 

På frågan om vad begreppet inflytande betydde för dem svarade de någorlunda lika. Genom 

deras svar kan man se att de har ungefär samma innebörd att inflytande handlar om samspelet 

med varandra. Att barnen och pedagogerna ska kunna säga vad de tycker och tänker. Genom 

att jag kollade igenom deras svar på frågan flera gånger kunde jag konstatera att alla tre peda-

gogerna att begreppet för dem är att man ska kunna vara lyhörd och säga vad man har för 

åsikter för att kunna vara med och göra skillnad i de situationer man är i.  

 

På frågan om hur anser pedagogerna att arbetet med att involvera barnen i den dagliga verk-

samheten hade jag flera frågor i intervjuerna som kunde kopplas till denna fråga och här fick 

jag lite olika svar. Deras svar hänger en del ihop med varandra bara att det är i olika situatio-

ner. Katharina nämnde om att de har en ateljé där de har gjort en byrå som barnen kan hämta 
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olika material och lite alster som barnen kan titta på och ta efter. Hon berättade även att bar-

nen själva väljer om de vill kan de använda dem som inspiration till att skapa egna alster. Hon 

nämner även i denna fråga att de arbetar med barnens inflytande så gott de kan. Att de försö-

ker att ta vara på situationer som uppstår för stunden. Att tillexempel barnen började prata 

matematik när de gungade och då tog hon tillfället i akt och pratade mer matematik med bar-

nen där. Camilla svarade med på frågan med flera olika situationer och Sara med en situation 

men jag tolkar det som att alla deras svar på denna fråga hänger ihop med varandra på ett sätt. 

Då de innehåller samma utgångspunkt att de försöker att lyssna på barnen och ger dem val-

möjligheter till att medverka och ha inflytande till vad de ska göra. Frågan om hur de arbetar 

med barnens åsikter och idéer vid planeringen av verksamheten känner jag att de också gav 

olika men liknande svar. Att de försöker att vara lyhörda och dokumentera vad barnen har för 

intressen för stunden och tar med de till planeringen av verksamheten. Här fick jag flera olika 

exempel av pedagogerna men de gemensamma som de tog upp var lyhördheten och dokumen-

tation.  

 

Den sista frågan som jag har använt mig av i mina intervjuer med pedagogerna var om de 

ansåg att det fanns någonting som barnen inte kunde ha inflytande i. Här fick jag många olika 

svar av pedagogerna. Detta är intressant då det endast var Camilla som nämnde om att en viss 

information som de får in inte ska gå ut till barnen. Det hon menade med att det var att det 

finns information som barnen eller andra inte ska veta på grund av den sekretess som råder i 

förskolan. Sen nämnde hon även att de inte kan vara med och bestämma om säkerhetsfrågor. 

Detta nämnde även Katharina om fast i en annan formulering. Hon nämnde att det kan finnas 

orimliga saker som barnen vill göra och då måste de säga ifrån de barnen inte kanske förstår i 

början att de kan vara farligt att göra vissa saker. Genom detta material kan man se att peda-

gogerna hade samma tänk men att de formulerade sig på olika sätt. Men att de ändå menade i 

överlag samma saker. Jag tolkar deras svar som att det är i vissa situationer som barnen inte 

kan vara med och ha inflytig i. Som tillexempel att barnen inte kan få göra vissa saker som 

kan vara farliga för dem att föra. Det kan vara tillexempel att barnen inte kan vara med och 

bestämma vad de ska finnas för säkerhet på förskolan.  

 

Genom de observationer som jag har genomfört och de intervjuer som gjorts kan man se att 

pedagogerna arbetar med barnens inflytande på olika sätt. Men det man kan se under de ob-

servationer jag genomförde är att även om pedagogerna arbetat på olika sätt så fungerar ändå 

deras olika sätt att arbeta på både för pedagoger och barn. Ett exempel som har visat att det 

har fungerat för deras olika arbetsätt är de samlingar jag har observerat. Att det är en av peda-

gogerna som håller i samlingen men låter alltid barnen få komma till tals och lyssnar på bar-

net som pratar. I samlingarna jag var med och observerade i kunde man tydligt se att pedago-

gerna lyssnade in barnen och formade samlingen efter deras behov. Som tillexempel när ett 

barn ville att de skulle räkna alla barnen som var där på engelska gjorde de detta. Även att 

barnen fick gå fram och öppna lådorna där det låg material för vad det var som de skulle göra. 

Det jag tyckte var intressant med deras samlingar under dessa tre dagar var att de var olika till 
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varje dag. Som första dagen gjorde de en ganska lång samling och den andra dagen var det ett 

av de äldre barnen som fick hålla i den. Men under den sista samlingen var den kortare än vad 

de andra två tidigare hade varit. Jag antar att detta har med tiden att göra att man var tvungen 

att ha en mindre samling för att ordna med dukningen till lunchen eller något annat.  

 

Jag har även genom mina observationer kunnat se att barnen går på barnens intressen och idé-

er i utemiljön. Som jag har nämnt här ovan i intervjuerna var det att pedagogerna försöker att 

vara så lyhörda som möjligt. För att kunna fånga upp barnens intressen och åsikter i verksam-

heten. Detta anser jag genom det exemplet med att ett barn på avdelningen var sugen på att 

rita på marken. Men istället för att bara säga nej det går inte, föreslog pedagogen att barnet 

kunde få ta ut pennor och papper för att få rita utomhus istället. Här såg man att pedagogen 

gjorde barnets intresse om att rita möjligt istället för att bara bryta intresset.  

 

Genom att ha använt mig av både intervjuer och observationer har jag kunnat få ett bredare 

material att använda mig av till mitt slutgiltiga resultat. Genom att jag har använt mig av Vy-

gotskijs teorier som handlar om språket och tänkande men även det sociokulturella perspekti-

vet (Elfstöm, Nilsson, Sterner & Wehrner-Godée, 2014; Ahlberg, 2001; Emilsson, 2003), kan 

jag se att pedagogerna arbetar med barnens inflytande både genom att samspela med dem i 

deras fria lek men även att de har en konversation med barnen för att locka dem till en mer 

utvecklande miljö för dem. Med att locka barnen till en mer utvecklande miljö menar jag att 

pedagogerna skapade i barnens lek utmaningar som barnen kunde utvecklas genom. Det kan 

vara att barnen ställer vissa frågor till barnen eller att de gör någon utmaning för barnen så att 

de får tänka till. Där kan man ta exemplet som jag har beskrivit här ovan i observationerna där 

en av pedagogerna pratade med barnen i deras lek när de lekta att de körde bilar. Då hon stan-

nade barnen för att fråga om de hade något körkort som de kunde visa henne. Här gick hon in 

utan att avbryta deras lek utan hon lockade barnen till att utveckla sin lek. Genom Vygotskijs 

proximala utvecklingszon (Arnér, 2009; Kroksmark, 2011; Askland & Sataøen, 2003) kan 

man säga att pedagogen gav de ett tillfälle att lära sig genom samspel med henne och sedan 

kunna ta det vidare med sig och använda någon annan gång.  
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Diskussion 

 
I detta kapitel kommer jag att diskutera de metoder jag har valt och det resultat som jag har 

fått fram genom min undersökning. Jag kommer att koppla dem med tidigare forskning och se 

vad som har kunnat göras annorlunda. Jag kommer att göra ett avsitt om mina tankar och vad 

man kan forska om vidare efter detta arbete.  

 

Metod- och resultatdiskussion 

Jag valde att använda mig av både observationer och intervjuer i min undersökning för att jag 

kände att det kunde ge mig ett större omfång av material att använda mig av till resultatet i 

arbetet. Min tanke var att intervjua flera av pedagogerna på en förskola och göra observatio-

ner på en av avdelningarna. När jag försökte att få samtycke från flera av pedagogerna på för-

skolan var de stressade och inte hade tiden till att göra intervjuer under den tiden jag var där. 

Om jag hade valt att göra enkäter istället för intervjuer med pedagogerna tror jag att jag hade 

fått fler samtycken än de tre som jag fick. Genom att göra enkäter istället för intervjuer har 

pedagogerna mer valmöjlighet när de vill och kan svara på frågorna. Bryman tar upp i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att det finns olika sorters enkäter man kan göra. Den 

han nämner är den vanligaste formen är postenkät. Det handlar om att man skickar ut enkäten 

via post till respondenten och att respondenten sedan skickar tillbaka via posten. En annan 

form är att man lämnar ut enkäten till respondenterna man har valt ut och sedan samlar in dem 

när de är ifyllda. Om jag skulle göra om min undersökning hade jag valt denna metod av en-

käter istället för intervjuerna. Bryman (2011) tar även upp att det finns både för och nackdelar 

med att göra enkäter istället för att göra intervjuer. En fördel som han nämner ör att respon-

denten kan lättare anpassas efter deras behov. Det är därför som jag tror att detta kan ha varit 

än bättre metod för min undersökning då de andra pedagogerna på avdelningen kunde själva 

välja när de skulle svara på enkäten.  

 

Genom att ha studerat tidigare forskning innan jag började göra mitt arbete fick jag många 

idéer från de tidigare forskarna hur jag kunde göra med min egen undersökning. Ribeaus 

(2014) och Westerlund (2011) har varit inspirationskällor för mig. Då de båda har skrivit om 

barnens inflytande i verksamheten kände jag att deras arbeten var en bra grund för min egen 

undersökning. Ribeaus (2014) använde sig av observationer och intervjuer i sin undersökning 

och det var där som min inspiration kom. När jag även hade kollat vilka metoder som Wester-

lund (2011) använde kände jag att observationer och intervjuer var de metoder som jag ville 

använda mig av med.  

 

Om jag hade haft mer tid till att göra min undersökning hade jag valt att göra flera observatio-

ner under längre perioder. Då hade jag även försökt att göra observationer på ytterligare en 

förskola som Westerlund (2011) gjorde i sin undersökning. Om jag hade varit på två olika 

förskolor hade jag ändrat i mitt syfte till att se vad de kan vara för skillnader på arbetsätten 
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med barnens inflytande. Då hade jag definitivt fått ett annat resultat än vad jag fick för resultat 

i min undersökning. De resultat som jag fick i min observation är att pedagogerna arbetar 

konstant med barnens inflytande och att pedagogerna arbetar på liknande men ändå olika sätt. 

Om jag hade haft en till förskola att observera tror jag att mitt resultat hade blivit annorlunda. 

Det jag tror är att mitt resultat hade kunnat bli likt de resultat som Westerlund (2011) fick 

fram genom hennes forskning. Då hon hade två olika förskolor och jämförde de med var-

andra. Hon kunde genom sin undersöka skillnaderna på de olika förskolorna men även vilka 

likheter de hade. Westerlund (2011) fick genom sin undersökning fram flera olika arbetsätt 

som pedagogerna på de två förskolorna arbetade med. Det arbetsätt som var vanligast var det 

som pedagogerna gav barnen möjligheten till att själva välja och bestämma över deras infly-

tande.   

 

Det jag har kommit fram genom mina intervjuer och observationer är att pedagogerna på den-

na förskola arbetar på olika sätt med barnen. De anser ungefär likadant om deras arbeten ge-

nom de intervjuer som jag genomförde med dem. Men att jag ändå kunde se genom observa-

tionerna att det är lite annorlunda sätt de gör på sen. Under de observationer som jag genom-

förde på förskolan kunde jag se att pedagogerna var lyhörda och iakttog vart de behövdes 

mest för stunden. Som när Katharina var vid gungorna stod hon vid de mindre barnens gungor 

då de var i behov av att få hjälp med att komma i och ur gungorna men även få fart på 

gungan. Medan de äldre barnen kunde ta fart själva men hon fanns ändå där och hjälpte dem 

med när de var i behov av det.  Ett annat exempel på att pedagogerna gick in i barnens lek vad 

när Camilla stannade några barn när de cyklade och frågade om deras körkort. Här var det inte 

barnen som bad pedagogen att gå in i deras lek utan pedagogen gick in för att hon lyssnade 

innan på vad barnen sa i deras lek och utmanade dem sedan.   

 

Genom intervjuerna som jag genomförde har det kommit fram många intressanta förslag på 

vad inflytande är och hur man kan arbeta med begreppet. Det som jag har visat här ovan om 

vad Camilla sa om teckenspråk tycker jag har varit väldigt intressant. Då det är någonting som 

jag med har tycker är intressant. Genom teckenspråk eller tecken som stöd kan flera barn 

framföra sina åsikter eller tankar i vissa situationer. Som Camilla sa att det inte bara är för de 

som hörselskadade, utan det är även för de som diagnoser och de minsta. Här håller jag med 

henne om att tecken som stöd i förskolan kan vara ett hjälpmedel för alla barnen. Hur skulle 

man få kunna arbeta med tecken som stöd i förskolorna? Detta är en av frågorna som jag und-

rar över när jag tänker på tecken som stöd. Jag tänker att man kan använda sig av tecken när 

man sitter i samlingar och vid matbordet, men även andra aktiviteter.   

 

Mina tankar kring arbetet 

Under detta arbete har jag fått med mig mycket om hur barnens inflytande kan se ut på en 

förskola. Det har gjort att jag har fått en annan syn på vad jag tidigare har sett i förskolan. 

Genom att ha varit ute på en och samma förskola och gjort observationer känner jag att jag 

kommer att kunna ta med mig en del av detta i min framtida yrkesroll som förskollärare. Då 
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det har varit lärorikt att se hur de arbetar och även hur pedagogerna anser att deras arbete med 

barnen ser ut.  

 

Det har varit en tuff tid, den här perioden som man har suttit och skrivit detta arbete. Det har 

varit mycket svett och tårar, de det har känts helt hopplöst ibland. Men tack vare min handle-

dare, studiekamrater och sambo har jag ändå känt att det har gått framåt för varje dag som 

gått. Då de har hjälpt mig och pushat mig då de har känts som jobbigast.  

 

Fortsatt forskning 

Efter att jag gjort denna undersökning tänker jag att man kan göra en liknande undersökning 

under en längre period. Men att man då inte bara tar pedagogernas perspektiv utan man ob-

serverar och intervjuar även barnen på den eller de förskolor som man då väljer att vara på 

och göra sin undersökning. Jag tänker att genom att använda observationer och intervjuer på 

både pedagoger och barn får man ett bredare område att undersöka. Man kan då jämföra med 

hur pedagogerna ser på arbetet med inflytande och sen hur barnen själva ser på sitt eget infly-

tande i verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev och blankett för samtycke 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Rosén och jag läser min sjätte termin på 

förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet. Under den här terminen ska vi 

studenter göra ett examensarbete där vi ska göra forskning kring ett område 

som rör förskolans verksamhet. En del av examensarbetet är att vi studenter 

ska göra en undersökning utav detta område ute i verksamheten.  

Det område som jag har valt att undersöka i mitt examensarbete är hur 

pedagoger arbetar med barnens inflytande i verksamheten. Jag önskar därför 

att få komma till er avdelning under v.16 och v17 under några förmiddagspass.  

Undersökningen som jag ska göra kommer ske på två sätt. Det första jag 

kommer att göra är att observera vid 3 förmiddagar. Jag kommer då om ni har 

gett samtycke till detta att observera från håll. Under observationerna är jag 

inte med i era aktiviteter utan sitter vid sidan av för att observera och föra 

anteckningar. Syftet med mina observationer är att få en syn på hur ni arbetar 

med barnens inflytande. Efter att jag har gjort dessa observationer önskar jag 

att få göra intervjuer med pedagoger. Syftet med intervjuerna är att jag ska få 

er syn på inflytandet.  

Det material som jag får in under observationer och intervjuer kommer att 

förvaras så att ingen annan kommer åt det. I arbetet kommer jag inte att 

använda era namn eller vilken förskola ni arbetar på. När jag är klar med 

examensarbetet kommer allt material att raderas.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta mig 

på telefon eller mejl. 

Telefonnummer:  

Mejl: 

Er medverkan skulle betyda mycket för mig! 

Tack på förhand 

Emelie Rosén 
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Blankett för samtycke 

 

För att jag skall kunna göra undersökningen hos er behöver jag ett ert samtycke 

 

Jag medger här ett samtycke för att delta i undersökningens delar.  

Gör ett kryss vid det du väljer: 

Observation: JA ___  NEJ ___ 

Intervju: JA ___ NEJ ___ 

 

Pedagogens namn:_______________________________ 

Underskrift:___________________________________ 

Datum: __________________________ 

 

Trots din underskrift kan du när som helst avbryta ditt deltagande i 

undersökningen.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

2. Hur ser ni på begreppet inflytande? 

3. Hur arbetar ni med barnens inflytande idag?  

4. Har barnen möjlighet att styra sitt egna inflytande? Hur? 

5. På vilka sätt kan barnen visa på sitt egna inflytande? 

6. Hur arbetar ni med barnens åsikter/idéer vid planeringen av verksamheten? 

7. Är det någonting som ni anser att barnen inte kan vara med och ha inflytande 

i? 

 

 

 

 


