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Abstract 

The purpose with my study is to gain knowledge about how children perceive their own 

influence in preschool. 

 

I have used the qualitative method child interviews, to answer my questions. I have by using 

this method had a chance to get the children's view on influence, described to me with the 

children's own voices. After this, I have analyzed the children's thoughts and formulated them 

in my work. 

 

My results show that the children of my chosen preschool have a fair ammount of influence in 

the daily activities of the preschool. The children claimed to have more influence in the freer 

activities durin the day such as free play, than in the controlled activities such as collection 

and group work. My results showed that the children of the selected preeschool felt that it was 

the teachers who were those who generally decided at the preschool. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt examensarbete är att få kunskap om hur barn ser på sitt eget inflytande i 

förskolans verksamhet. 

 

Jag har använt mig av den kvalitativa metoden barnintervjuer, för att besvara mina 

frågeställningar. Jag har genom att använda mig av denna metod fått chansen att få barnens 

syn på inflytande beskrivet för mig med barnens egna röster. Efter detta har jag analyserat 

barnens tankar och formulerat dessa i mitt arbete.  

 

Mitt resultat visar att barnen på min valda förskola till stor del får inflytande i den dagliga 

verksamheten i förskolan. Barnen ansåg sig få mer inflytande i de friare aktiviteterna i 

verksamheten så som fri lek, än i de styrda aktiviteterna så som samling och grupparbeten. 

Mitt resultat visade även att barnen på den valda förskolan ansåg att det var pedagogerna som 

var de som generellt bestämde på förskolan. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
I detta kapitel finns bakgrunden till det jag valt att undersöka beskriven. Jag har gjort en 

problemformulering och beskrivit mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund och problemområde: 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom temat demokrati och barns rättigheter. Inom 

förskolan finns en läroplan man som verksam inom förskolan är ålagd att följa, läroplanen för 

förskolan Lpfö -98 rev. -10 (Skolverket, 2010). Läroplanen bygger på skollagen och FN:s 

barnkonvention. I läroplanen står det beskrivet vilka riktlinjer man skall följa när man arbetar 

med barn i förskoleverksamhet. Det som finns beskrivet i läroplanen då det gäller barns 

inflytande är följande.  

 
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar 

för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” (Skolverket, 

2010, s. 12). 

 

Det står även skrivet att det är förskollärarens ansvar att arbeta för att barnen i förskolans 

verksamhet får inflytande. Sedan har naturligtvis hela arbetslaget ett ansvar bland annat för att 

alla barns tankar och uppfattningar blir lyssnade till, och att inflytandet blir fördelat jämnt 

över könen. Arbetslaget har även gemensamt ansvar att förbereda barnen för att kunna delta i 

ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010).  

 

Min studie undersöker hur barnen själva ser på sitt inflytande på förskolan. De frågor jag 

ställer handlar om vilka delar av verksamheten barnen anser sig ha inflytande, och vilka delar 

av verksamheten de inte anser sig ha inflytande över. Kunde barnen själva ha möjlighet till att 

välja aktiviteter, leksaker, material, sittplats eller är det pedagoger som väljer för dem? Jag var 

givetvis införstådd med att man inte alltid kan få välja allt eller bestämma allt själv, varken 

som barn eller pedagog. Men hur stort inflytande har barnen egentligen, och hur stort 

inflytande anser då barnen sig själva sig ha? 
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Inom ramen av den fria leken så har jag sökt kunskap om det är så att barnen anser att de får 

tillgång till allt, det vill säga material, leksaker, rum etcetera, under alla tider på dagen. Här 

har jag fått väga in att det inte finns fysiska möjligheter för alla barn att vara i alla i samma 

rum samtidigt, och att inte samma barn, alltid kan göra samma aktivitet, eller använda samma 

leksaker eller material, då det inte finns obegränsat av detta på förskolan. Jag ville genom min 

studie få syn på barnens möjligheter till inflytande över all den dagliga verksamheten. Om det 

var så att barnen inte ansåg sig ha inflytande så ville jag ta reda på, vad det var som barnen 

ansåg att de inte har inflytande över, och varför de inte tror att de har inflytande över detta. 

Jag ville även få reda på vem barnen ansåg ha inflytandet och bestämmanderätten då inte de 

hade det.  

 

1.2 Syfte: 

Syftet med min studie är att bidra med ökad kunskap om hur barn i förskolan, själva ser på 

sina möjligheter att ha inflytande över den dagliga verksamheten, både inom de fria och 

styrda delarna av den dagliga verksamheten i förskolan.  

 

1.3 Problemformulering:  

Hur ser en slumpmässigt vald grupp på tio barn, som är mellan 4-6 år, i en svensk storstad på 

sitt inflytande över den dagliga verksamheten i förskolan. Vilka delar kan de inte påverka? 

vilka delar kan de påverka? och hur kan de i så fall påverka den dagliga verksamheten? Om 

barnen inte anser sig ha inflytande, vem det då är barnen anser har inflytande? 

  

1.4 Frågeställningar: 

• Hur ser barnen på sitt inflytande i förskolans verksamhet? 

• Upplever barnen att de får inflytande över verksamheten, i så fall på vilket sätt? 

• Vem har enligt barnen inflytande i verksamheten? 
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel har jag beskrivit vad olika forskare tidigare sagt om mitt ämne.  
 

Det finns flera forskare som tidigare undersökt barns inflytande i förskolan, en av dem är 

Elisabeth Arnér. Arnér (2006) beskriver i sin studie att många förskolepedagoger har svårt att 

förändra sitt sätt att arbeta med barns inflytande. De lever kvar i en kultur där man tidigare 

inte gett barn inflytande, man är van att ta alla beslut i egenskap av vuxen, för så har man 

alltid tidigare gjort. Många förskollärare är enligt Arnér (2006) inte ens medvetna om sitt 

förhållningssätt till att ge barnen inflytande i förskolan. Hon refererar till (Arnér & Tellgren 

1998, 2006), då hon beskriver att barnen i den studien hade velat ha mer inflytande i 

förskolans verksamhet. Hon skriver att barnen såg de vuxna som bestämmande och hindrande 

i det barnen ville göra. De hade svårt att ha inverkan på regler som redan var bestämda och 

dessa regler förmedlade oftast olika förbud. Hon förklarar vidare i sin avhandling att det är 

vuxnas skyldighet att ge barn inflytande. Detta står även beskrivet i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010). Arnér (2006) beskriver att det finns många sätt att arbeta med barns 

inflytande men om man bara ständigt har det i åtanke så kommer man långt.  

Arnér (2006) framställer även att det inom förskolan finns en kultur där man innan man 

bejakar barnens initiativ, känner att man behöver stämma av med sina kollegor. Att man på 

något sätt skall kontrollera så det är okej att barnen tar detta beslutet eller att barnen kan få 

genomföra det projekt de har i åtanke. Hon skildrar vidare barnens glädje över att få gehör för 

sina tankar och idéer. Arnér (2006) skriver även att vi vuxna har ett ansvar att förvalta mötet 

med barnen i vardagen. Även om vi inte alltid vet om hur vi handlar i mötet med barnet, är det 

faktiskt vi vuxna som har ansvaret för hur vi själva agerar i mötet med barnet. Arnérs (2006) 

slutsats är att då pedagogerna blir medvetna om sitt arbetssätt och förhållningssätt så ger de 

barnen i förskolan mer inflytande. Detta har lett till ett ökat samspel både mellan barnen men 

även mellan pedagoger och barn samt en ökad lyhördhet för varandra. Arnér (2006) kommer 

även fram till att i och med det utvecklingsarbete pedagogerna i studien genomförde så fick de 

en ökad insikt om sitt eget handlande kring barnens inflytande och delaktighet.  

En annan forskare som undersökt ämnet barns inflytande är Kristina Westlund (2011). Hon 

problematiserar detta genom att hon menar att det finns svårigheter med att ge barnen 

inflytande. Hon menar att det krävs ansvar av pedagogerna att ge barnen inflytande över 

verksamheten.  
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Ett viktigt sätt att ge barn inflytande är enligt Westlund (2011) att samtala med barnen, att 

man som pedagog tar sig tid till samtal och reflektion och försöker förstå barnens intentioner. 

Ett annat sätt som Westlund har sett gynnat barnens inflytande är att dela upp dem i 

smågrupper, på detta sätt kan alla barn få talutrymme och få sin mening sagd, även detta blir 

då ett forum för barnen att få inflytande. Westlund (2011) pratar i sin forskning om barnens 

direkta och indirekta inflytande och visar på att barnen kan ha ett direkt inflytande genom att 

man tillfrågar dem direkt i den aktuella situationen. De kan också ha ett indirekt inflytande 

genom att pedagogerna har observerat vart barnens intresse ligger och fattar beslut utifrån 

detta. Vidare ger hon definitioner på begreppen välja och bestämma och refererar till svensk 

ordbok när hon konstaterar att bestämma är att ”lägga fast regler eller principer för något” 

(Westlund, 2011, s. 77). Hon menar då att barnen egentligen aldrig är i den positionen att de 

kan bestämma något då de alltid måste ha ett godkännande av en vuxen först innan man kan 

bestämma något, och att det då är den vuxna som besitter makten att bestämma. Westlund 

(2011) beskriver vidare att pedagogerna ger barnen valmöjligheter och detta är ett sätt att 

arbeta med inflytande. Hon beskriver vidare att pedagogens förhållningssätt har stor påverkan 

på hur mycket inflytande barnen ges. I hennes forskning kan man läsa om att ge barn 

valmöjligheter och att ge dem medbestämmande, hur man kan efterfråga barnens tankar och 

åsikter, även hur man som pedagog kan uppmuntra barnens förslag.  

Katarina Ribaeus (2014) beskriver i sin avhandling att begrepp som delaktighet och inflytande 

är centrala inom demokratiarbetet i förskolan som i stora delar handlar om att barnen skall 

kunna ha inflytande över sin vardag och i förskolans verksamhet. Ribaeus (2014) belyser att 

det är barnens rättigheter att ha inflytande och benämner barnen med ordet ”rättighetsbärare” 

(Ribaeus, 2014, s. 14). Vidare beskriver hon att ha inflytande handlar om att behöva sätta sig 

emot den makt som strävar mot inflytandet. Ribaeus (2014) refererar till barnkonventionen 

när även hon beskriver att det är vuxnas ansvar för att barnen skall få inflytande. Hon 

beskriver även att barnen behöver få verktyg för att kunna utöva sitt inflytande och att även 

detta är något som åligger oss vuxna att hjälpa barnen med. Hon hänvisar också till läroplanen 

för förskolan som beskriver att alla barn har rätt till inflytande över verksamheten, och 

vidhåller liksom Westlund (2011) att det är viktigt att pedagogerna i planeringen av 

verksamheten har barnens intresse i främsta fokus.  
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Ribaeus (2014) beskriver även att barnens inflytande är viktigt för dem här och nu, men om 

barnen får inflytande så kommer det även ge avtryck senare i livet. I sin avhandling så 

kommer hon fram till att de pedagoger som deltagit i hennes studie många gånger tyckte att 

det var svårt att ge barnen så mycket inflytande som de skulle vilja. Pedagogerna i 

avhandlingen diskuterar även möjligheter till att ge barnen mer inflytande.  

Även Leigh M. O`Brien (2006), som är en engelsk forskare, beskriver demokrati och barns 

inflytande. Hon skildrar att det är många lärare som är oroade för den bristfälliga 

demokratiutbildningen inom skolväsendet. Hon refererar till Parker (2005) när hon beskriver 

att skolväsendet är arenan för demokratiutbildning. Där finns både förutsättningarna och det 

välbehövliga motståndet som man är i behov av, för att barnen skall få den demokratiska 

förståelsen som erfordras. Hon har även gjort en modell för att visa ickedemokratisk 

kompetens då lärarna ses som de som överför kunskap till barnen. Hon har då i kontrast gjort 

ett annat utbildningskoncept där lärarna kan utbilda sig inom demokrati i samverkan med 

andra då hon tror på att man lär i samspel med andra, och att man som lärare själv måste ha 

upplevt demokratiutbildning för att kunna undervisa om och inom den. O`Brien (2006) menar 

att vi måste “practice what we preach - or teach” (O`Brien, 2006, s. 7). Med detta menar hon 

att för att kunna lära ut och förmedla demokrati, så måste vi själva leva efter demokratiska 

principer. Inom den svenska förskolan så innefattar det bland annat att ge barn inflytande. 

O`Brien (2006) menar att vi som pedagoger ser oss som de som vet och kan, och barnen som 

några som behöver förändras. Hon manar oss till att fråga barnen, och inte se oss själva som 

experter med alla svar. Om vi skall jobba med att vara i barnens värld så menar hon att vi 

måste fråga barnen hur de upplever saker och hur de tänker. Hon uppmanar oss till att se förbi 

normer och gå ifrån vår vardagsslentrian och faktiskt arbeta så som vi ska, med barnens 

inflytande. Hon delger sin syn på en demokratisk utbildning där alla har ansvar, rättigheter 

och friheter. Detta karakteriseras av samarbete, samtal, konstruktiva konflikter och 

ömsesidiga eftergifter, där alla har rätt till att ta beslut.  

Eva Johansson (2011) beskriver i sin avhandling bland annat de tre olika atmosfärerna som 

hon mött ute i förskolan. Hon skildrar att i de 30 olika verksamheter hon varit ute i så har hon 

mötts av alla de tre atmosfärerna samspelande, instabil och kontrollerande atmosfär. Den 

samspelande atmosfären karaktäriseras av att pedagogerna är här och nu i barnens vardag och 

att barnen får lov att pröva och utforska utan att det hela tiden är en vuxen som begränsar. 

Pedagogerna är även intresserade av att förstå barnens syn på saker.  
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I den instabila atmosfären finns inslag av både en samspelande och en kontrollerande 

atmosfär. Som pedagog har man i vissa fall närhet och i vissa fall distans till barnen. Det finns 

ofta motsägelser, vilket innebär att det inte finns någon tydlighet eller konsekvens och detta 

gör att barnen inte alltid vet vad de kan förvänta sig. En kontrollerande atmosfär kännetecknas 

av ordning, behärskning och maktkamp, i den kontrollerande atmosfären så arbetar de vuxna 

efter att ha kontroll och i detta fall även makt att bestämma hur saker och ting skall vara. 

Detta medför enligt Johansson att barnen inte får uttrycka det de vill, eller att de inte blir 

förstådda i sina handlingar. Johansson (2011) beskriver att det blir en maktkamp för kontroll 

och det lämnas då lite utrymme för inflytande till barnen. Hon uttrycker även i sin studie att 

pedagogerna i vissa av de undersökta verksamheterna säger att de jobbat strukturerat för att 

barnen behöver det. Detta medför att barnen begränsas från aktiviteter och de får uppleva 

misslyckanden som de vuxna har bestämt. Barnen får i vissa fall uppleva hot från den vuxna 

som menar att om du inte gör si får du inte den röda färgen, eller om du inte gör så kan du inte 

vara med, för du visar [för pedagogen] att du inte klarar av det. Bedömningen av vad man 

klarar av och inte är inte barnens bedömning, utan den vuxna utövar sin makt genom att göra 

bedömningen över barnets huvud.  

Vidare beskriver Johansson (2011) barnen som våra medmänniskor, några som vi skall 

fungera i en kontext med. För att kunna fungera i kontexten förskolan så gäller det att vi 

lyssnar till varandra och ger varandra inflytande för att gemensamt kunna påverka vår vardag 

i förskolan. Om den vuxna väljer att gå före barnet så är den vuxna i en större maktposition 

och kan i och med detta hävda sin rätt. Johansson (2011) pratar om barnsyn och belyser 

vuxnas inställning till huruvida vuxna ser barn som individer med intentioner och 

handlingskraft eller individer som behöver upplysas och formas. Hon nämner även 

kommunikationen som ett viktigt redskap till att barn skall få inflytande över sin vardag i 

förskolan. Hon problematiserar även de stora barngrupperna i förskolan som ett område som 

bidrar till stressade pedagoger som inte kan ge barnen de inflytande de vill. 

Yael Dayan & Margalit Ziv (2012) är två forskare som gjort en studie av studenter och 

förskolebarn i Israel. De problematiserar motsättningar i landet och hur man i många 

dilemman faktiskt kan tillfråga barnen för att få svar. De liksom Biesta (2006) och O`Brien 

(2006), beskriver hur viktigt det är att handla demokratiskt i utbildningen med barn. De 

trycker på att man skall se varje barn för den individ de är och se dem som jämlikar. De 

menar, liksom Biesta (2006) att genom att använda demokrati i förskoleverksamheten 

tillsammans med barnen så hjälper vi barnen att själva bli demokratiska. Dayan & Ziv (2012) 

anser att man som student måste rådfråga barn, och se på saker så som barn gör.  
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De skriver om en grupp studenter som för första gången gick ut och frågade barnen vad de 

tycker och om den enorma respons studenterna fick från barnen. De framställer hur en av 

studenterna gick ut och frågade en grupp barn ”vad skall en lärare göra när ett barn inte vill 

vara med och leka [i detta fall menar författarna att spela spel] för att han/hon är rädd för att 

förlora?” (Dayan & Ziv, 2012, s. 284) [min översättning]. Barnen kom med massa bra förslag 

om flera priser i tävlingen eller ett åtråvärt tröstpris. Forskarna skildrar hur barnen var de som 

löste problemet och hur detta i Israel mynnade ut till ny utbildning med demokratiska 

värderingar. De beskriver att studenterna i deras studie lärde sig att ta barns perspektiv, lyssna 

till dem och höra på vad barnen har att säga. Författarna refererar till Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001), när de beskriver att barnen måste få vara med och fatta beslut. De 

refererar även till Biesta (2007) och Oberhuemer (2005) när de beskriver vikten av att jobba 

genom demokratiska värderingar som är bra både för studenter och barn. 

2.1 Sammanfattning tidigare forskning:                  

Den tidigare forskningen visar att arbetet med att ge barn inflytande kan vara problematiskt. 

Ibland är man som förskolepedagog inte medveten om sitt förhållningssätt och har på så vis 

svårighet att ge barnen inflytande över verksamheten. Andra sidor av forskningen visar att 

man är medveten om barnens rätt till inflytande, men att man upplever motsättningar antingen 

från kollegor eller att man av gammal vana planerar allt över huvudet på barnen. Den tidigare 

forskningen visar även att det handlar om vuxnas ansvar, att ge barn inflytande, och att de 

vuxna innehar en makt, vilket tar sig uttryck i att de kan bestämma om barnen får inflytande 

eller inte. I läroplanen för förskolan står det dock klart och tydligt uttryckt att barnen skall ges 

inflytande över verksamheten (Skolverket, 2010). Därför vill jag genom min studie undersöka 

om det är så att barnen på den utvalda förskolan upplever att de får inflytande, och om så är 

fallet på vilka sätt får barnen inflytande.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel har jag beskrivit den teori jag valt. Det är denna teori jag kommer att ha som 

utgångspunkt då jag analyserar mina resultat.   

 

Gert Biesta (2015) är förutom en teoretiker, professor i pedagogik vid Brunel University i 

London. Han är idag främst verksam i Storbritannien, Nederländerna och Norge med sin 

forskning. Ett utav hans stora forsknings intresse är inom området demokrati och 

demokratiutbildning. Han beskriver själv sin forskning som att han har försökt att hitta kärnan 

i utbildning, och hur viktigt det är, allteftersom vårt samhälle ständigt förändras och blir mer 

ordnat efter system. Han beskriver sin senaste forskning inom utbildning som ”en process där 

undervisning, inte förstås som en handling av kontroll, men en handling inriktad mot frihet, 

och som spelar en avgörande roll” [min översättning] (http://www.gertbiesta.com).  

Biesta (2006) beskriver inom sin teori om demokrati att, om barnen inte får involveras i 

demokratiska beslut som tas, så blir det ofta negativa konsekvenser. Biesta (2006) förespråkar 

därför att man inte bara utbildar barn för demokrati utan även genom demokrati. Med detta 

menar han att man inte bara skall prata med barnen om hur demokrati går till utan att barnen 

även skall få chansen att uppleva den, genom att då få vara med och fatta demokratiska beslut 

på till exempel förskolan. Om man som förskolepedagog inte tillfrågar barnen, det vill säga 

ger dem inflytande, så kommer detta enligt Biesta (2006) ha negativ inverkan på barnen. 

Biesta (2006) problematiserar även demokratiutbildningen genom att han menar att det ofta är 

upp till dem som utbildar att genomföra utbildningen på det sätt de anser bäst. Detta innebär 

även enligt honom att de som utbildar, i detta fall förskollärarna, också då har skuld i om man 

inte uppnår målet, att utbilda demokratiska medborgare.  

Biesta (2006) refererar till Dewey och beskriver att demokrati inte kan skapas i enskildhet 

utan skapas genom gemenskap. Biesta (2003) beskriver även att det idag finns ytterligare 

problem inom demokratiutbildningen. Detta för att det inte finns någon tydlig definition av 

vad demokrati egentligen är. Biesta (2003) redogör för Deweys tankar när han citerar honom i 

att demokratin ”måste ständigt upptäckas och återupptäckas, om- skapas och omformas” 

(Biesta, 2003, s. 61). Biesta (2003) menar att det är viktigt att stå på demokratins grundpelare 

som han beskriver är folkstyre, det vill säga att alla får vara med och bestämma.  
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Han föreslår att man skall se alla människor som subjekt och på så sätt kan alla få möjligheten 

att bestämma. Biesta (2003) beskriver vidare sin mening av subjektet ur tre kända teoretikers 

ögon. John Deweys syn på subjektet som social mening, Immanuel Kants individualistiska 

förklaring och Hanna Arendts politiska uppfattning, av subjektet. Biesta (2003) ställer sig 

även frågan hur vi skall utforma skolor så barn kan bli handlingskraftiga. Han reflekterar även 

över utbildningens möjligheter till att tänka kring de gånger då utbildningen ger tillfälle att 

handla och de gånger det inte finns tillfälle att handla.  

Biesta (2003) refererar till Dewey då han beskriver Deweys syn på det sociala subjektet. Han 

menar då att det sociala subjektet är något man har blivit till, i kulturella sammanhang och 

med andra. Kommunikation är något man behöver vara flera om och inte något man gör 

enskilt. Han menar att i en demokrati så behöver man ingå i en social kontext, och där 

medverka med sina tankar och uppfattningar. Biesta (2003) påpekar att enligt Dewey så blir 

subjektet till via samhället och att det är genom dem som finns i samhället, personerna, som 

samhället skapas, igenom de sociala handlingarna. Att vara en av personerna i samhället, så är 

man med och producerar samhället. Då Biesta (2003) återger Kants individualistiska 

förklaring på subjektet, så beskriver han det som att man skall använda sitt eget omdöme och 

inte påverkas av någon annan. Det kan förstås som att någon ” är sin egen moraliska 

lagstiftare” (Biesta, 2003, s. 67). Han pratar även om att vara rationell som subjekt, detta 

enligt Kants syn. Då Biesta (2003) refererar till Arendts politiska tolkning av subjektet så 

menar han att hon separerar tre dimensioner av människans aktiva liv nämligen ”arbete, 

tillverkning och handling” (Biesta, 2003, s. 71). Den viktigaste av dessa tre och egentligen 

den enda viktiga menar Biesta (2003) är själva handlandet. Han beskriver det som att vi är 

beroende av andras respons på vårt handlande. Om ingen skulle ge oss den förväntade 

responsen så skulle vi enligt Biesta (2003) inte kunna ses som subjekt. Dock så kan vi aldrig 

vara förberedda på vilken typ av respons vi kommer att få, och det är viktigt att man är flera i 

handlandet. Dessa tre sätt att se på subjekt kan överföras i förskolans värld, och dessa ger oss 

också möjlighet att förstå demokratin inom förskolan.  

I min analys har jag använt Biestas teori om demokrati, genom hans syn på att alla barn 

behöver både få höra om, uppleva och använda sig av demokrati. Jag har i min analys då tittat 

på hur dessa möjligheter skapas för barnen genom att barnen själva har fått berätta om sina 

upplevelser av inflytande och demokrati.  
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4. Metodologisk ansats 
I detta kapitel har jag beskrivit vilken metod jag använt för att komma fram till mina resultat 

och slutsatser. Jag har även framställt själva genomförandet av studien och reflekterat över 

vilka etiska ställningstaganden jag har behövt ta för att genomföra min studie.  
 

4.1 Val av metod: 

Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ metod och gjort semistrukturerade 

intervjuer med barn.  

 

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en metod som är relevant att 

använda sig av när man vill få reda på personers åsikter och upplevelser kring ett område. Han 

menar även att genom att göra en kvalitativ studie så kan man göra en mer detaljerad studie 

och dessa detaljer kan ofta spela en stor roll för själva studien. Vidare skriver han att man i en 

kvalitativ studie ser fördelar på det vis att man inte behöver ha en strikt struktur på sin studie. 

Med det menar han inte att man inte måste ha någon struktur alls, men att man är mer fri att 

välja hur man skall strukturera sin undersökning genom till exempel intervjuer eller 

observationer. Han beskriver även att man får en större frihet att kunna ändra sig under 

undersökningens gång. Då undviker man likaså risken för eget tolkande i det informanterna 

säger, och man har då större chans att få reda på hur informanterna tänker kring det som skall 

undersökas.  

 

Bryman (2011) framställer även kritik som tidigare riktats mot den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa forskningsmetoden har bland annat kritiserats för att presentera forskarens 

uppfattningar, tolkningar och intressen. Svårigheten är att göra om forskningen på samma sätt 

den tidigare utförts då det sällan anges exakta utföranden, och då forskaren själv ses som det 

viktigaste instrumentet till materialinsamlingen. Svaren forskaren får ses som svåra att 

generalisera då de ofta bygger på få kvalitativa insamlingar, detta i jämförelse med den 

kvantitativa forskningen. Dock så kan man i den kvalitativa forskningen se informantens 

perspektiv, då informanten ger sin syn på det som denne tycker är viktigt. Bryman (2011) 

framställer att då man använt sig av kvalitativa intervjuer så upplevde informanterna att de 

blev lyssnade på och detta sågs som positivt. Inom de kvantitativa studierna kan forskaren 

ibland gå miste om den närhet man får med sin informant vid den kvalitativa studien. Han 

framför även att den kvantitativa forskningen kan ses som en konstgjord tolkning av 

verkligheten, medan den kvalitativa forskningen då ses som mer verklighetsförankrad.  



 

11 
 

 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som att man använder sig av en så 

kallad intervjuguide där man har ett visst antal frågor eller teman man vill ha svar på. Man 

behöver dock inte ställa dessa frågor eller teman i en viss ordning och man kan även använda 

sig av, det som Bryman (2011) beskriver som sonderingsfrågor. Detta betyder att jag kan 

ställa följdfrågor då jag och min informant pratar kring mina frågor eller teman.  

 

Syftet med mina intervjuer är att jag vill ha reda på vad barnen tycker, jag vill höra det med 

barnens egna röster. Detta är även en metod jag vill använda mig av i min framtida roll som 

pedagog, att ha förmågan och stanna upp och lyssna till barnen och vad de har att säga.  Till 

detta syfte anser jag att kvalitativa intervjuer är mest relevant. 

 

4.2 Urval: 

Jag har utfört min undersökning vid en förskola som är belägen i en svensk storstad. Det 

område jag valt är relativt mångkulturellt och ligger inte allt för långt ifrån den region där jag 

själv varit verksam pedagog. Det är en förskola som jag känner till men där jag inte är känd 

sedan tidigare. Förskolan har sex avdelningar med åldrarna 1-3 och 3-6 år. Den avledning där 

jag gjort min studie arbetar som ett storarbetslag, och har barn i åldrarna 3-6 år. Det går 40 

barn på dessa två avdelningar. Av dessa 40 barn har jag intervjuat 14 utav barnen, de barnen 

jag intervjuat var mellan 4-6 år. Barnen har vistats på förskolan sedan de var små och min 

urvalsgrupp består av sju flickor och tre pojkar. Jag har genom slump valt att använda svar 

från de första tio barnen vars vårdnadshavare lämnat sitt samtycke. Jag har inte vetat om vilka 

utav barnens svar jag skulle använda till mitt resultat innan själva intervjuerna, utan endast 

sett att vårdnadshavarna samtyckt.  

 

4.3 Övriga hänsynstaganden: 

När man skall intervjua barn så finns det vissa övriga hänsynstaganden man måste ta i 

beaktning. Bland annat så belyser Alderson (2008) vikten av respekt för barnen och det dem 

säger. Vidare beskriver Scott (2008) hur man inom forskningen tidigare varit tveksam till om 

man ska lita på, eller inte lita på barn som informanter. Hon drar slutsatsen att det finns 

väldigt små skäl till att inte lita på barn som informanter. Hon berättar även att en nyligen 

gjord medicinsk och psykologisk forskning på barn säger att de är mer pålitliga än man 

tidigare trott. Enligt Scott (2008) skall man tänka på att, när man gör barnintervjuer så skall 

man undvika ledande frågor. Man måste även låta barnen svara att de inte vet, som svar på 

frågorna för att inte riskera att få en gissning till svar.  
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Man skall även intervjua barnen i en miljö där de känner sig trygga. Scott (2008) förmedlar att 

det bästa sättet att få veta vad barnen egentligen tycker är att fråga dem själva. Frågorna som 

ställs till barn måste vara tydliga och det får inte finnas tolkningsutrymmen i frågorna. Hon 

skriver vidare att barn ofta vill svara på våra frågor, oavsett om de vet svaret eller inte, därför 

är det viktigt för mig som student att jag berättar för barnet att det är okej att svara att man 

inte vet om man känner att man inte vet. Det är även viktigt att jag är tydlig med att barnet när 

som helst kan be mig upprepa eller förklara frågan. Då behöver jag även ta i beaktning precis 

som Scott (2008) beskriver att jag inte lägger några värderingar i min förklaring utan endast 

förklarar vad jag menar. Scott (2008) menar även på att jag måste utforma frågorna så att det 

finns en mening för barnet att svara på dem, det vill säga att jag behöver uttrycka mig så 

tydligt i mina frågor att just detta barnets svar är viktigt för mig, att jag vill veta vad just detta 

enskilda barn tycker om denna sak. Scott (2008)  menar även att barnen behöver ha varit med 

om det jag frågar om själva, det vill säga om jag frågar om de får göra allt på förskolan så 

måste barnet ha kunskap och känna till förskolans kontext för att kunna ge mig ett svar på min 

fråga. Löfdahl (2014) problematiserar ett annat hänsynstagande man måste ta i beaktning, 

nämligen att barn inte alltid vill vara med i forskningen. Löfdahl (2014) menar vidare att man 

måste då först och främst se till att fråga barnen om de vill samtala. Man måste även som 

forskare observera barnet under hela samtalet och om barnet skulle ge uttryck för eller på 

annat sätt visa att de inte vill delta i samtalet så bör man avbryta samtalet.  

 

4.4 Etiska överväganden: 

När man skall utföra en studie på högskolenivå så menar Vetenskapsrådet (2011) och 

Högskolelagen (SFS 1992-1434) att man som student måste ta hänsyn till god forskningssed 

och forskningsetiska regler. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det finns två olika regelverk 

att ta hänsyn till, forskningskrav och individskyddskrav. Inom individskyddskravet så finns 

det fyra olika krav att ta hänsyn till.  

 

Informationskravet:  

Bryman (2011) beskriver att de personer som deltar i forskning måste få information om dels 

att det är frivilligt att delta i en forskningsstudie, och vad det kan innebära/innebär för dem, 

men också att de har rätten att avsluta sitt deltagande utan konsekvenser. Detta betyder för 

mig som student att jag i mitt informerade samtyckesbrev beskriver som jag nämnde ovan, 

vem jag är och vad jag gör för typ av studie. Att det är helt frivilligt att delta och att 

vårdnadshavarna när som helst kan, utan några konsekvenser kan dra tillbaka sitt samtycke till 

att deras barn får delta.  
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Samtyckeskravet: 

Detta innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att man som forskare måste ha ett skriftligt 

samtycke för att få lov att utföra sin studie. Är det dessutom barn under 15 år som skall delta i 

studien så måste man ha skriftligt samtycke från barnets vårdnadshavare. Detta innebär för 

min studie att jag med mitt informerade samtyckesbrev gör en separat samtyckesblankett där 

båda barnens vårdnadshavare, jag är medveten om att det kan vara fall det bara finns en, får 

fylla i och skriva under att de godkänner att deras barn, som skall vara angivet med namn, får 

delta i min studie.  

 

Konfidentialitetskravet:  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver detta genom att man som forskare inte får låta obehöriga ta 

del av ditt insamlade material, detta måste du kunna garantera de som deltar i din studie. För 

mig innebär detta att jag måste låsa in min insamlade data så att ingen kommer åt den.  Jag 

kommer även i mitt brev till vårdnadshavarna beskriva att ett deltagande i min studie kommer 

vara helt anonymt, och jag kommer använda mig av fingerade namn. Jag kommer även att 

behöva göra vad Vetenskapsrådet (2011) beskriver som så kallade kodnycklar, alltså 

avanonymiserade nycklar, som jag förvarar separat, med information om min egen av 

anonymisering.  

 

Nyttjandekravet:  

Detta beskriver Bryman (2011) som att den data man samlar in i sin forskning, endast får 

användas för syftet. För min del innebär detta att jag bara får använda det barnen säger till 

mitt examensarbete.  

 

4.5 Förberedelser:  

För att vara så förberedd som möjligt så gjorde jag tio stycken testintervjuer med barn som 

fanns i min närhet. Jag såg då att jag som intervjuare påverkade barnen mycket genom mitt 

sätt att prata och mitt kroppsspråk. Då försökte jag allteftersom testintervjuerna gjordes, att 

slappna av. Detta hjälpte mig när jag senare gjorde intervjuerna för min studie. Jag övade mig 

även på att anteckna allt det barnen sa, vilket jag i början upplevde som en svårighet då vissa 

av barnen gav mycket information under en väldigt kort tid. Men under tidens gång blev det 

lättare och lättare att föra anteckningar.  
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4.6 Validitet: 

Enligt Bryman (2011) så definierar han validitet, med begrepp från LeCompte och Goetz 

(1982), då innebär validitet vilken typ av giltighet din studie har. Det vill säga hur sant det 

man undersökt är. Han pratar också om Intern och extern validitet. Han refererar återigen till 

LeCompte och Goetz (1982), och beskriver intern validitet som det man forskat på 

överensstämmer med det man sedan presenterar. Extern validitet som hur man kan bedöma 

och pröva det man kommit fram, till i andra förhållanden och sammanhang. 

 

4.7 Reliabilitet: 

Bryman (2011) menar att det finns fyra olika kriterier när man pratar om reliabilitet inom 

kvalitativ forskning. Dessa är ”trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera” (Bryman, 2011, s. 354).   

 

Trovärdighet: 

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att man som forskare beskriver den verklighet 

man har studerat på ett, enligt informanterna, korrekt sätt. Alltså det som forskaren har tolkat, 

sedan har redogjorts för på rätt sätt. Detta innebär för mig som student att jag beskriver det 

barnen säger och inte lägger in någon egen tolkning eller något eget tyckande, och att man då 

kan lita på att det jag säger är det som barnen sagt.  

 

Överförbarhet: 

Enligt Bryman (2011) så är överförbarhet att man bör beskriva hur man gjort för att man 

sedan skall kunna föra över och pröva samma sak fast på en annan grupp informanter eller i 

en annan miljö. För mig som student innebär detta att jag i mitt arbete noggrant måste 

redogöra för hur jag gått tillväga och beskriva detta i detalj så att någon annan kan prova att 

utföra samma studie vid ett annat tillfälle.  

 

Pålitlighet: 

Pålitlighet avser Bryman (2011) är det som mest kan liknas vid reliabilitet inom kvalitativa 

studier. Detta innebär att man inom sin forskningsprocess beskriver alla delar utförligt. Man 

kan sedan låta kollegor kontrollera arbetet. För mig som student innebär detta att jag återigen 

noggrant beskriver hur jag gått tillväga och hur jag arbetat mig fram till ett resultat. Jag som 

student får mitt arbete granskat av en opponent på slutseminariet och en examinerande lärare 

vid universitetet. 
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Att styrka och konfirmera:  

Inom området styrka och konfirmera skriver Bryman (2011) att man först och främst är 

medveten att man som forskare påverkar andra med sin närvaro, sitt sätt att prata och 

kroppsspråk, och att man inte kan handla helt objektivt. Att det likaså skall framgå att man 

som forskare inte avsiktligt påverkat någon del i forskningen. För mig som student betyder 

detta att jag som jag även beskrev ovan inte får påverka barnen till att svara på ett visst sätt 

eller lägga in egna tolkningar, beskrivningar eller tyckanden. Även att jag själv skall ha en 

medvetenhet om att jag som person kan påverka barnen. 

 

4.8 Generaliserbarhet:  

Bryman (2011) beskriver att det allmänt är svårt att generalisera inom kvalitativa studier. 

Detta på grund av att man oftast har en mindre urvalsgrupp inom kvalitativa studier. Det är 

sällan så att personer som deltar i kvalitativa studier är utvalda av en slump, även detta gör att 

det är svårare att generalisera en kvalitativ studie än en kvantitativ.  

 

4.9 Slutsats: 

Det finns många aspekter jag som student måste ta hänsyn till. Bland annat att jag i min studie 

kommer att påverkar barnen, vare sig jag vill det eller inte. Jag måste väga in att jag är en 

vuxen och min närvaro som ny person, mitt kroppsspråk och mitt röstläge påverkar barnen jag 

intervjuar. Barnen kommer som även Scott (2008) beskriver i många fall vilja svara på mina 

frågor. Jag kommer längre ned i arbetet beskriva validitet, reliabilitet och generaliserbarhet av 

mitt eget arbete.  

 

4.10 Genomförandet: 

Jag började med att, via mail, ta kontakt med förskolechefen för den förskola där jag tänkt 

göra mina intervjuer. Hen kontaktade i sin tur pedagogerna på den avdelning där de äldsta 

barnen går, för att höra om jag kunde få komma dit. Efter detta så träffade jag förskolechefen 

och via hen så lämnade jag ut informationsbrev och samtyckesblanketter till vårdnadshavarna. 

Jag tog sedan kontakt med pedagogerna via telefon och stämde av dag och tid för mina 

intervjuer.   

 

När jag kom till förskolan började jag med att presentera mig, sedan så pratade och lekte jag 

lite med barnen. Detta för att de skulle få lära känna mig litegrann innan jag gjorde mina 

intervjuer. De barnen som ville fick möjlighet att prata med mig och vi träffades först som 

stor grupp tillsammans med en av pedagogerna inne i förskolans ateljé.  
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Pedagogen berättade vem jag var och vad jag gjorde där. Redan i storgrupp så var vi noga 

med att jag tillsammans med pedagogen berättade om att det inte finns några svar som är fel, 

att man får säga att man inte vet och att det var helt frivilligt att prata med mig.  

 

Jag och pedagogen hade samma uppfattning om att det var bra att jag var i ett utav rummen på 

avdelningen där barnen kände sig trygga, valet föll på ateljén där det fanns möjlighet till 

avskildhet utan att det inkräktade på den övriga verksamheten som pågick tunt omkring. Efter 

detta så satte jag mig inne i ateljén och började kalla in barnen en och en. Jag valde att prata 

med alla de barn vars vårdnadshavare lämnat samtycke dock så använde jag mig bara av de 

första tio där vårdnadshavarna lämnat sitt samtycke och som jag beskrev i urvalet ovan. Detta 

för att inget utav barnen skulle känna att de inte blev lyssnade till och för att undvika att något 

utav barnen skulle känna av ett eventuellt utanförskap. På detta sätt viste jag inte heller i 

förväg vilka utav barnens svar jag skulle basera mitt resultat på. Barnen var mycket ivriga 

över att få prata med mig och det bildades en kö utanför ateljén och alla som kallades in för 

intervju tillfrågades om de ville prata med mig gav sitt samtycke. Det märktes på barnen att 

det var stort för dem, att det kommer en utomstående som bara vill lyssna till dem och inte till 

pedagogerna. Några utav barnen visade på nervositet när de väl kom in i ateljé, de rodnade 

och stammade men var ändå fast beslutsamma om att fortsätta intervjun när jag frågade om de 

ville ta en paus. Man kunde även märka av nervositeten i intervjusvaren, då kom det svar som 

”vet inte” eller ”ibland”. I nästan alla fall kunde barnen motivera sina svar men i några 

enstaka fall blev svaret på sonderingsfrågan ”vet inte”. För att inte pressa barnen så gick jag 

vidare till nästa fråga.  

 

I några av fallen så svävade barnen i väg på andra spår, jag såg och hörde på dem att tyckte de 

var roligt att prata. När detta hände så lät jag barnen berätta klart vad de hade att säga innan 

jag fortsatte till nästa fråga. Detta gjorde även att intervjuerna varierade från cirka 7-20 

minuter. 

 

För att samla in data använde jag mig av anteckningar. Jag har även gjort ljudinspelningar via 

surfplatta. Surfplattan använde jag för att inte missa något utav det barnen berättat för mig och 

surfplattan är något jag lätt kan låsa in och på så sätt upprätthålla konfidentialitetskravet.  
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Efter intervjuerna har jag transkriberat allt material som var inspelat med surfplattan och 

kopplat samman detta med mina anteckningar. Då jag transkriberade materialet från 

surfplattan så var jag noggrann med att lyssna på exakt vad barnen sa och även skriva ned 

nyanser och pauser för att det inte skulle kunna finnas något utrymme för misstolkningar. Jag 

gjorde även detta för att inte jag som transkribent inte skulle kunna lägga in någon egen 

tolkning av vad barnen sa och på så sätt ha påverkat resultatet.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad jag har fått fram för resultat och analysera dessa.  

 

När jag analyserat mina intervjuer så såg jag ganska snabbt ett mönster i dem. De flesta av 

mina intervjuer följer samma mönster. 

 

När jag frågar barnen om de får vara med och bestämma i förskolan så svarar de flesta av 

barnen att de faktiskt anser att de får vara med och bestämma. Däremot så skiljer sig 

resultaten när det gäller vad det är som baren anser sig får vara med och bestämma om. 

 

5.1 Inflytandet i den fria leken: 

Genom mina intervjuer har jag studerat om barnen anser sig ha inflytande i den, inom 

förskolan så kallade fria leken. Då visar barnens svar att de anser sig ha ganska mycket frihet 

att välja vad de skall leka, med vem de skall leka och i vilka rum de skall leka. När det gäller 

att styra och att ha inflytande i leken så är det ofta påverkan från andra kompisar som styr vad, 

vart och med vem man leker. När jag frågar barnen om vem som bestämmer om inte de själva 

får bestämma, så svarar de ofta med någon av kompisarnas namn. Intervju med Alexander: 

 

Malin: när får du som du vill på förskolan?  

Alexander: när jag får bestämma i lekarna. 

Malin: när får du inte som du vill på förskolan:  

Alexander: när kompisarna bestämmer i lekarna. 

Malin: är det bra eller dåligt när du inte får som du vill? 

Alexander: det är bra att både jag och mina kompisar får bestämma, annars blir 

det ju ingen lek… 

 

Ibland upplever barnen att det är fröken som bestämmer att de inte får vara i ett visst rum. 

Intervju med Kim: 

 

 Malin: får du vara med och bestämma när ni leker? 

 Kim: ja ibland, ibland kommer fröken och säger att man skall gå ut. 

 Malin: varför tror du hon säger att ni skall gå ut? 

 Kim: ibland så kanske vi har varit för högljudda eller att vi är för många… 

 Malin: tycker du att det är bra eller dåligt? 
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 Kim: ibland är det bra, ibland är det dåligt. 

 Malin: hur menar du då? 

Kim: att ibland blir det för stökigt och då är det skönt att fröken säger till, ibland 

har vi roligt och då vill jag inte gå ut… 

  

Arnér (2006) beskriver att det är vi vuxna som innehar ansvar för hur vi bemöter barnen. 

Biesta (2006) beskriver att de barn som involveras i demokratiska beslut har lättare att följa 

dessa beslut. Westlund (2011) liksom Arnér (2006) menar att det är den vuxnas ansvar att se 

till att barnen får inflytande Westlund (2011) beskriver även det direkta och indirekta 

inflytandet. Hon menar att antingen kan man fråga barnen direkt eller så har pedagogerna 

observerat barnen och har barnens intressen för ögonen. I detta fall då Kim tycker att det 

ibland kan vara skönt då fröken kommer in och säger till om det är stökigt [högljutt]. Ribaeus 

(2014) menar även hon liksom Arnér (2006) och Westlund (2011) att det är den vuxnas 

ansvar att barnen får inflytande. Hon refererar även till barnkonventionen när hon beskriver 

den vuxnas ansvar över att barnen skall få inflytande.  

 

5.2 Inflytandet i de styrda aktiviteterna: 

Förskolans dagliga verksamhet innehåller även många styrda moment under en dag. Dessa 

styrda moment kan vara till exempel samling, matsituationer, grupparbeten med mera.  

 

Samling: 

När barnen får frågan om de får vara med och bestämma i samlingen så är svaren inte lika 

entydiga. Vissa av barnen anser sig få vara med och bestämma i samlingen. Någon anser att 

man får vara med och bestämma ibland. En knapp majoritet av barnen berättar att de inte får 

vara med och bestämma i samlingen och nästan alla av dem svarar att fröken bestämmer när 

jag frågar dem om vem det är som bestämmer i samlingen. Intervju med Kim: 

 

 Malin: får du vara med och bestämma i samlingen? 

 Kim: ja, man får fråga saker… 

 Malin: vad får man fråga då? 

 Kim: man får fråga [paus], man får fråga det man vill veta. 

 Malin: [utan att pressa på för mycket] vad vill man veta då? 

 Kim: till exempel vad vi skall göra. 
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Jag frågar de barn som uttryckt att fröken bestämmer i samlingen, om vad det är som fröken 

bestämmer? Då får jag svaret att fröken berättar vad man skall göra. Jag frågar om man inte 

själv får bestämma vad man skall göra, då beskriver flera av barnen, att ibland så bestämmer 

man själv vad man skall göra, och ibland så bestämmer fröken. Intervju med Wida: 

 

 Malin: får du vara med och bestämma i samlingen? 

 Wida: nej. 

 Malin: vem bestämmer i samlingen? 

 Wida: fröken. 

 Malin: vad bestämmer hon då? 

 Wida: de bestämmer hur det skall vara, men ibland så bestämmer vi [barnen]. 

 Malin: jaha, vad bestämmer ni då? 

 Wida: vi bestämmer ibland vad vi skall göra efter samlingen. 

 Malin: men när fröken bestämmer, är det bra eller dåligt? 

 Wida: oftast så är det bra, för vad skulle vi annars göra… 

 

Samlingssituationen kan vara en av de stunder då Westlunds (2011) skildring av barnens 

direkta och indirekta inflytande kommer till uttryck. Här kan man se att vissa av barnen ser 

sitt eget inflytande genom att man tillfrågar dem direkt. I annat fall så kan man se att 

pedagogerna observerat vart barnens intresse ligger och utformat verksamheten efter detta. 

Widas svar är lite tvetydigt, hon beskriver att barnen ibland får vara med och bestämma och 

ibland har de inte samma möjlighet. Wida kan inte svara på om det är något speciellt de får 

bestämma eller inte bestämma. Men Wida ger även uttryck för en norm att det är den vuxna 

som bestämmer hon säger ”vad skulle vi annars göra” (Wida). Det framgår inte i intervjun om 

Wida och de andra barnen tycker att det skulle vara dåligt att fröken bestämmer det framgår 

inte heller om pedagogerna tillfrågar barnen innan de tar ett beslut. 

 

Då jag frågar barnen om de får vara med och bestämma om vart de skall sitta i samlingen så 

är svaren övervägande jakande. Många av barnen ger uttryck för att de får bestämma själva, 

men att man ju får sätta sig där det är ledigt. Intervju med Kim: 

 

 Malin: brukar du få vara med och bestämma vart man skall sitta i samlingen? 

 Kim: ja fast ibland sätter fröken ned sin fot och då får man sitta där. 

 Malin: varför tror du hon gör så? 
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Kim: för att det är ledigt där [detta säger hon som om det var den självklaraste 

saken i världen och att jag är lite korkad som ställer frågan]. 

 

Dayan & Ziv (2012) refererar till Sheridan och Pramling Samuelsson (2001), när de menar att 

barnen måste få vara med och ta beslut. Kim uppfattar det inte som att det är fröken som 

bestämmer vart hon skall sitta, utan snarare att pedagogen gör så för att det är där det är 

ledigt. Man kan inte utläsa i resultatet om pedagogerna sätter ned foten slumpvis där det är 

ledigt, eller om de har en intention med att välja ut just den lediga platsen åt det aktuella 

barnet. Kim uttrycker det som att det var en lustigt ställd fråga från min sida och att det är 

världens självklaraste sak att fröken sätter ned foten för att det är ledigt.  

 

Enligt Arnérs (2006) slutsats så är det så att de pedagoger som är medvetna om sitt 

förhållningssätt, ger barnen mer inflytande. Här påvisar intervjuerna att de flesta barn 

upplever att de får inflytande och med rätten att bestämma en så enkel sak som vart man skall 

sitta. Enligt Johansson (2011) så skall både barn och pedagoger fungera i en kontext i 

förskolans verksamhet då måste man ge varandra utrymme att få inflytande och 

beslutanderätt.  

 

Matsituation: 

Då jag frågar barnen om de får vara med och bestämma vart de skall sitta vid maten så är 

återigen barnens svar övervägande jakade. Barnen beskriver i intervjuerna att man får sitta där 

man vill. De som svarat nej beskriver att det är fröken som bestämmer vart man skall sitta. 

När jag frågar de barnen, som svarat nekande på om de får välja platser själva, varför de inte 

får bestämma vart de skall sitta själva, så svarar de att de inte vet varför, men att det är fröken 

som bestämmer vart de skall sitta.  

 

Här kan man inte utläsa om det eventuellt är så att de barn som svarar nekande kanske inte vet 

var de skall sitta och därför upplever att det är fröken som bestämmer, eller om det är så att 

pedagogerna använder sig av sin makt att bestämma vart barnen skall sitta för att få en 

lugnare matsituation. Det går inte heller att utläsa om pedagogen hade någon annan tanke med 

placeringen. 
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Övriga styrda aktiviteter:  

Då jag frågar barnen om de får vara med och bestämma i övriga aktiviteter på förskolan så 

som när de jobbar i grupper, utflykter, styrda lekar etcetera, så får jag svaren att i de flesta fall 

får barnen vara med och bestämma. 

 

Vid frågan om barnen får bestämma på utflykter svarar Johanna: 

 

 Malin: får du vara med och bestämma på utflykter? 

 Johanna: Nej. 

 Malin: vem bestämmer på utflykter? 

 Johanna: fröken. 

 Malin: vad bestämmer fröken då? 

 Johanna: hur man skall gå och så… 

 Malin: är det bra eller dåligt? 

 Johanna: det är både och. 

 Malin: hur menar du då? 

 Johanna: [tveksamt] att det kan komma bilar… 

 Malin: är det bra att fröken bestämmer då? 

 Johanna: [bestämt] ja annars blir man påkörd! 

 

Flera av barnen har uppfattningen om att på utflykter bestämmer pedagogerna för det handlar 

om säkerhet. Här märks det i intervjusvaren att barnen känner att det inte är en trygg arena 

utanför förskolan och då är det skönt att en vuxen bestämmer hur man skall gå och vad man 

skall göra.  

 

Ribaeus (2014) liksom Westlund (2011) hävdar att pedagogerna bör ha barnens bästa framför 

ögonen när de planerar verksamheten. Säkerheten är för barnens bästa och det är förmodligen 

detta pedagogerna haft för ögonen då de tagit ställning angående utflykternas struktur. 
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Arbetet i ateljén: 

En annan intressant arena som kom upp under själva intervjuerna var arbetet i ateljén. Detta är 

ett rum som barnen själva tog upp som exempel och beskrev att de själva får välja vad man 

skall göra, måla eller skapa. Ateljén var inte ett specifikt rum jag frågade barnen kring utan ett 

rum som barnen beskrev som att de fick mycket inflytande i. Intervju med Alvin: 

 

 Alvin: i ateljén får man bestämma. 

 Malin: hur menar du då? 

Alvin: man får bestämma vad man skall måla och så finns det så mycket 

[paus]… 

 Malin: mycket vaddå? 

Alvin: [med ett glatt och glittrande uttryck i ögonen] så mycket saker att fixa 

med. 

 

Flera utav barnen beskriver ateljén som en plats där man får inflytande. Det var i ateljén jag 

satt då jag intervjuade barnen så detta kan har påverkat resultatet. Men då många av barnen 

omnämner ateljén, och som jag nämnde innan, så fanns inte ateljén berörd i någon utav mina 

frågor så tolkar jag resultatet som att ateljén är en plats där man får inflytande. Det fanns även 

andra rum, så som till exempel, lila/disco rummet eller orangea rummet som barnen nämnde i 

intervjuerna. Även i dessa rum liksom i ateljén beskriver barnen att de får inflytande. 

 

5.3 Generellt bestämmande: 

När jag frågar barnen om vem som bestämmer på förskolan så svarar övervägande del av 

barnen att det är fröken som bestämmer på förskolan. Några svarar att det är förskolechefen 

och nämner hen vid namn. Medan en del av barnen namnger någon utav pedagogerna som 

den som bestämmer. När jag sedan frågar barnen om inte de får vara med och bestämma så 

svarar återigen övervägande del att de får vara med och bestämma. Resultatet visar att ungefär 

hälften av de som säger att de får vara med och bestämma svarar att de får stor delaktighet i 

beslut, den andra halvan tycker att de får vara delaktiga i beslut men i mindre skala. Intervju 

med Wida: 

  

 Malin: vem är det som bestämmer på förskolan? 

 Wida: Embla [en av pedagogerna], hon bestämmer att man inte skall slåss. 

 Malin: jaha… 

 Wida: ja och de är ju bra. 
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 Malin: brukar du få vara med och bestämma? 

 Wida: pyttelite. 

 Malin: brukar du få som du vill på förskolan. 

Wida: nej, man måste lyssna på fröknarna annars blir de arga, för att man inte 

lyssnat. Fast fröknarna bestämmer inte alltid vi bestämmer lite.  

 

O`Brien (2006) beskriver även hon att pedagogerna själva måste fatta demokratiska beslut för 

att kunna ge demokratisk utbildning till barnen. Hon uppmanar i sin forskning att fråga 

barnen. Fråga dem vad de tycker och vad de vill. Men självklart kan man inte alltid få precis 

som man vill när man vill det. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
I detta kapitel har jag gjort en resultatdiskussion. Jag sedan beskrivit hur jag har kopplat mina 

resultat till min teori. Jag har även gjort en metoddiskussion, beskrivit validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och förslag på vidare forskning utifrån mitt arbete.   

 
6.1 Resultatdiskussion: 

Mitt mål med min studie var att få svar på följande frågeställningar: 

 

• Hur ser barnen på sitt inflytande i förskolans verksamhet? 

• Upplever barnen att de får inflytande över verksamheten, i så fall på vilket sätt? 

• Vem har enligt barnen inflytande i verksamheten? 

 

Jag har i min studie kommit fram till att de flesta barn som deltagit i min studie upplever att 

de får inflytande i förskolan. Resultatet skiljer sig över vad barnen upplever att de får 

inflytande över. Barnen ansåg att de främst får bestämma genom att de blir tillfrågade i olika 

situationer, när de får ställa frågor och när de leker. 

 

Om man studerar barnens svar kring den fria leken så har barnen ofta många valmöjligheter. 

Barnen själva anser att de kan välja och bestämma. I vissa fall så tycker barnen att de vuxna 

styr deras lek genom begränsningar, detta genom att begränsa antalet som kan [enligt 

pedagogerna] leka i rummet eller om barnen är för stökiga så får de göra något annat.  

 

Westlund (2011) menar att barnen aldrig är i position att bestämma då det är den vuxna som 

har mandatet och bestämmanderätten för att de just är vuxna. Men barnen ger även här uttryck 

för att de tycker att det ibland är skönt att den vuxna kommer in och avbryter då barnen ibland 

kan känna att det blir för mycket själva.  

 

Enligt Westlund (2011) så finns det direkt och indirekt inflytande. Är det möjligen så att 

pedagogerna använder sig av det indirekta inflytandet för att avbryta leken. Det kanske inte är 

den vuxna som störs av att barnen är högljudda i ett avskilt rum, utan att de observerar, så 

som Westlund (2011) menar, att barnen själva upplever det som stökigt och därför kommer in 

och avbryter.  
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Kan pedagogerna göra själva avbrytandet av den stökiga leken på ett annat sätt? O`Brien 

(2006) och Dayan & Ziv (2012) beskriver att de vuxna skall handla demokratiskt. Om 

pedagogen då handlar i enighet med det forskarna fastslår och ger barnen ett indirekt 

inflytande, så skulle pedagogen genom en demokratisk diskussion tillsammans med barnen 

kunnat göra barnens inflytande i situationen mer synligt för dem, då blir det ett direkt 

inflytande. Så att barnen inte uppfattar det som att det är pedagogen som bestämmer att leken 

skall avbrytas.  

 

Ribaeus (2014) beskriver i sin avhandling att barnen måste sätta sig emot den makt som 

hindrar inflytandet. I detta fall kan pedagogen vara den makten. Den makt som barnen ser 

som makt som har en uppfattning om att det är stökigt [högljutt], den makt som barnen ser 

som har mandatet att komma in och avbryta leken. Där det här finns en möjlighet att man som 

pedagog inte alls hade den intentionen.   

 

I de styrda aktiviteterna så upplever sig barnen inte ha lika stort inflytande. I samlingen så kan 

man se att barnen i majoritet inte anser sig ha inflytande. Man kan inte utläsa i resultatet om 

det är så att barnen vill ha inflytande i samlingen. De uttryck de ger, är att fröken bestämmer 

för att det är så, eller som Wida uttrycker det ”vad skulle vi annars göra” (Wida). Arnér 

(2006) beskriver att pedagogerna styr för att det har de alltid gjort, det är en gammal vana. 

Man måste enligt bland annat Arnér (2006) och Ribaeus (2014), bli bättre som pedagog på att 

ge barn inflytande. Ribaeus (2014) beskriver att vi som pedagoger måste hjälpa barnen och på 

så sätt ge dem verktyg till att kunna utöva sitt inflyttade. I stället för att barnen upplever sig 

som de som måste fråga så kan pedagogerna liksom O`Brien (2006) beskriver efterfråga 

barnens tankar och tyckanden.  

 

Det skulle även kunna vara så att pedagogerna liksom Johansson (2011) beskriver, använder 

sig av sitt övertag att då kunna bestämma för de är vuxna. Bedömningen av vad som är en god 

samling ligger hos pedagogerna och inte hos barnen, för barnen är så som Westlund (2011) 

beskriver aldrig i den position att kunna besluta om vad som är en bra samling eller inte. Det 

skulle även kunna vara så som O`Brien (2006) och Dayan & Ziv (2012) beskriver att man i 

samlingen har ett demokratiskt förhållningssätt och det är det som Kim uttrycker då hon 

beskriver att ”man får fråga saker”.  
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Sittplatserna vid samlingen är en sak som barnen upplever att de får bestämma. Många utav 

barnen uttrycker att de får bestämma plats själv men man kan inte sätta sig där det är upptaget 

vilket ter sig ganska självklart. Men i intervjun med Kim så ger hon uttryck för något annat. 

Nämligen då fröken sätter ned sin fot där man skall sitta. I Kims ögon så gör pedagogen det 

för att det är ledigt, men det skulle även kunna vara så att pedagogen har en annan avsikt.  

Här kan pedagogens avsikt vara att sätta ned foten så att eventuellt två kompisar som pratar 

mycket, inte skall sitta bredvid varandra, eller för att något barn i samlingen ser upp till och 

känner sig stöttad av att ett specifikt barn sitter bredvid. Man skulle även kunna se detta i från 

två perspektiv. Antingen så använder pedagogen sin makt att avgränsa, eller till att stödja. I 

det avgränsande fallet så sätter pedagogen ned sin fot för att få kontroll över vem som sitter 

bredvid vem i samlingen, och pedagogen på så vis använder sin makt så som Johansson 

(2011) beskriver att begränsa barnen i deras valfrihet. Eller så är det så att pedagogen 

använder sin makt till att ha, så som Westlund (2011) beskriver, observerat vad som ligger i 

barnens intresse för att bestämma vart barnen skall sitta. Det kan vara så att det ligger i allas 

intresse att samlingssituationen blir en lugn stund och då kanske det är så att det är lämpligt 

att pedagogerna ibland bestämmer vart man skall sitta.  

 

Även kring sittplatserna vid matsituationen så kan man se samma mönster. De flesta beskriver 

att man får välja plats och att man på så sätt känner att man får inflytande. Vissa av barnen 

upplever att det är fröken som bestämmer. Kan det även vara så här att pedagogen antingen 

gör som Johansson (2011) beskriver och använder sin makt eller gör de som Westlund (2011) 

beskriver att pedagogerna använder sig av det de observerat som ligger i barnens intresse, för 

att bestämma vart barnen skall sitta. Det kan även vara så som Johansson (2011) beskriver att 

pedagogerna känner sig stressade både i samlingen och kring maten och därför tar beslut om 

vart barnen skall sitta. Då lämnas enligt Johansson (2011) lite utrymme för barnens 

inflytande.  

 

När det gäller det generella bestämmandet så anser barnen att de får vara med och bestämma. 

Dock anser några av barnen att det lämnas lite utrymme för dem att få ta beslut. Kan 

pedagogerna på denna avdelning göra mer för att öka barnens inflytande. Den forskning jag 

tagit upp stödjer att man bör ge barnen mycket inflytande i förskolan. I beskrivandet så ger de 

flesta rådet att man som pedagog måste efterfråga barnens tankar för att kunna ge dem 

inflytande. Det framgår i min studie att pedagogerna efterfrågar barnens tankar då många av 

barnen ger svar där de bekräftar att de får vara med och bestämma.  
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Dock framgår det inte om detta är tydligt för barnen hur deras tankar och bestämmanden 

synliggörs och hur de sedan implementeras i verksamheten. Barnen ger uttryck för att det är 

så att fröknarna bestämmer dominerande del av de styrda uppfattar det som att de har mindre 

inflytande än de faktiskt har. 

 

I mitt resultat har jag inte citerat alla barn. Detta för att en del av barnen inte hade så 

uttömmande svar på alla frågor. Även om jag inte citerat de barn som hade korta svar så fick 

jag svar på de flesta av frågorna jag ställde från dessa barn. De frågorna jag inte ansåg att jag 

fick svar på var när barnen svarade ”vet inte” eller ”ibland” med detta svar kunde jag inte 

utläsa om det aktuella barnet förstått frågan, var för nervös för att svara eller faktiskt inte 

visste vad hen skulle svara. Jag ställde då sonderingsfrågor på mina frågor till barnen vilket 

gjorde att jag förstod att barnen hade förstått frågan jag ställde. Även om svaret i slutändan 

ändå i vissa fall blev ”vet inte” eller ”ibland”. 

 

6.2 Tillämpas ett demokratiskt förhållningssätt i inflytandefrågan:  

Biesta (2006) menar att barn behöver både få höra om, uppleva och använda sig av demokrati. 

Han menar att det annars kan få konsekvenser för det framtida barnet i det demokratiska 

samhället. Barnen på den valda förskolan anser själva att de i många fall får vara med och ta 

demokratiska beslut. Barnen beskriver dock generellt att det är fröknarna som bestämmer. Då 

jag frågat barnen om inte de får vara med och bestämma så svarar övervägande del att de får 

aktiviteterna i förskolan. Biesta (2003) tänker att för att skapa demokrati så kan man se alla 

som subjekt som skall fungera tillsammans i en kontext. Demokrati är något vi behöver skapa 

tillsammans. Det måste vara tydligt för både barn och pedagoger hur denna demokrati skall gå 

till. Pedagogerna behöver enligt Biesta (2006) handla demokratiskt både i sitt eget arbete och i 

arbetet tillsammans med barnen. Tillfrågar då pedagogerna barnen så får barnen lättare att 

följa dessa beslut då de fått vara medbestämmande. Man kan se Biestas tankar i verksamheten 

i den utvalda förskolan. De situationer de kommer fram är främst under den fria leken, och 

något utav, vad som ansågs viktigt enligt barnen, bestämmandet av sittplatser. Förskolan 

skulle kunna benämnas som en av de kulturella arenor som Biesta (2003) pratar om. Det är en 

social kontext där både pedagoger och barn använder sig av, som Biesta (2003) refererar till 

Dewey, sociala handlingar. Även den syn på subjekt som Biesta (2003) refererar från Arendt 

kommer till uttryck i hur man tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt på den utvalda 

förskolan. Detta genom att man handlar och får respons på vårt handlande. Antingen så får 

barnen respons från pedagogerna eller i vissa fall tvärt om.  
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Samma sak kunde man även se i min studie vad gäller respons mellan barn – barn. Man 

utmanar varandras handlande genom att man ger varandra bestämmanderätt. Den forskning 

jag baserat mina antaganden på har även den samma utgångspunkt, liksom Biesta, att man 

inom utbildning, i detta fall i förskolan, behöver använda sig av demokrati. 

 

6.3 Slutsatser: 

 

I mitt examensarbete ville jag ha svar på följande frågor: 

 

Hur ser barnen på sitt inflytande i förskolans verksamhet? 

Barnen i studien ansåg sig på många plan ha inflytande i verksamheten. Det var främst i de 

delar som i förskolans värld kallas den fria leken, som barnen ansåg sig ha inflytande. I de 

delar som för barnen sågs som okänd arena så som till exempel utflykter där det finns frågor 

om säkerhet, så såg inte barnen att de behövde ha inflytande utan tyckte att det var bra att 

fröknarna bestämde. I samlings och matsituationerna så ansåg sig barnen ha ganska stort 

inflytande och som jag nämn ovan så framgår det inte i resultatet om barnen önskar mer 

inflytande i dessa delar.  

 

Upplever barnen att de får inflytande över verksamheten, i så fall på vilket sätt? 

Barnen i min studie uttrycker att de får var med och bestämma bland annat vad och vart de 

skall leka men även att de till viss del får vara med och bestämma i de styrda delarna som vad 

de skall göra efter en samling i sina grupper. De ger uttryck för att de får fråga saker på 

samlingen och att de till stor del får vara med och bestämma vart de skall sitta. Barnen 

uttrycker även att man själv kan välja när man skall vara i olika rum och att det då ofta finna 

olika saker att göra. Enligt barnen så kan det dock hända att pedagogerna går in och 

styr/begränsar även detta. 

 

Vem har enligt barnen inflytande i verksamheten? 

Enligt barnen i studien så anser sig barnen få en hel del inflytande i verksamheten. De anser 

att de får vara med och bestämma men i huvudsak så bestämmer fröknarna/har fröknarna 

inflytande. Man kan även se i min studie att barnen faktiskt tycket att det är bra att de vuxna 

styr, så som vid alltför högljudd och stökig lek och vid utflykter. Man kan till viss del se hur 

barnen uppfattar att pedagogerna ger dem inflytande. Detta genom att, enligt barnen, man får 

ställa frågor och att pedagogerna frågar barnen hur de vill göra till exempel efter samlingen.  
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6.4 Metoddiskussion:  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med barn. Mitt mål var att ta reda på hur barnen 

själva såg på sitt inflytande i förskolan. Till detta ändamål så fungerade det bra att intervjua 

barnen.  

 

Det fanns både för och nackdelar med att intervjua barn jag inte träffat tidigare. Det positiva 

med att jag inte träffat barnen tidigare var att jag inte själv var färgad av hur jag trodde mig 

uppfatta att barnen såg på sitt inflytande. Det negativa var, som jag tidigare nämnt, att en del 

av barnen blev väldigt nervösa. Detta gjorde att jag inte fick så uttömmande svar och även en 

risk att jag inte fick ett helt korrekt svar och fick veta vad barnet tyckte och tänkte.  

 

Då jag gjorde mina intervjuer så ställde jag inte frågor till barnen som ”får du vara delaktig i 

beslut som tas på förskolan?”. Dessa frågor hade varit svåra för barnen att förstå. Jag ställde 

istället frågor som till exempel ”får du vara med och bestämma på förskolan?” svarade då 

barnen antingen endast med ett ”ja”, ”nej” eller ”ibland” så ställde jag sonderingsfrågor så 

som till exempel ”vad får du vara med och bestämma?”. Då barnen svarade på dessa frågor 

med exempelvis ”jag får bestämma vad vi skall leka” fick jag på så sätt reda på att barnen 

hade förstått frågan och begreppet bestämma. Ibland kunde jag även få svaret ”i orangea 

rummet” eller likande vilket även det gjorde att jag fick bekräftat att det aktuella barnet 

förstått frågan. Jag valde dock inte att citera dessa svar i mitt resultat. 

 

Ibland fick jag, som jag nämnde tidigare nämnt svaret ”vet inte”. Även då ställde jag 

sonderingsfrågor för att få reda på om det aktuella barnet hade förstått frågan. Frågade jag då 

barnet ”får du vara med och bestämma på förskolan?” och barnet svarade ”vet inte” så frågade 

jag till exempel ”vem bestämmer när ni leker” svarade då barnet ”Kalle”, detta bekräftade för 

mig att barnet förstått frågan. Då frågade jag vidare om ”vad och hur Kalle bestämde”, detta 

för att jag skulle både få inblick i barnets kunskapsvärld om bestämmande men också för att 

få reda på vad barnet tyckte om bestämmandet. I några enstaka fall nöjde jag mig med svaret 

”vet inte”, efter att jag fått bekräftat att barnet förstått frågan. Detta för att så som Scott (2008) 

menar att man inte ska pressa barnet till att svara, då man i sådana fall kan få svar som är en 

gissning, då barnet ofta gärna vill svara på frågor som sälls.  
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Hade det funnits mer tid så hade det varit intressant att även göra observationer både av barn 

och förskollärare och även intervjuat förskollärare och sedan jämfört dessa resultat. Det hade 

även varit intressant och betydelsefullt att kunnat få komma tillbaka under flera tillfällen och 

intervjuat barnen för att då få ett bredare resultat och en bättre uppfattning om vad barnen 

egentligen tyckte.  

 

Som jag nämnde ovan så har det varit värdefullt för mig att göra testintervjuer på barn i min 

närhet innan jag gjorde intervjuer för min studie. Dels för att jag fick se hur jag själv betedde 

mig som intervjuare i en intervjusituation och dels för att jag fick se hur barn kunde bete sig 

när de hamnade i en intervjusituation, med det sagt så är jag medveten om att inte alla barn 

reagerar likadant.  

 

Jag valde att under mina intervjuer både spela in ljud med surfplattan och anteckna. Jag valde 

att anteckna då det är en självklar metod för mig och att anteckna är något jag använt mig 

mycket av tidigare. Fördelen med att anteckna var att jag på så sätt fick med exempelvis 

huvudskakningar eller andra saker barnen gav uttryck för som inte var verbala uttryck eller 

ljud. 

 

Att spela in med surfplatta vad barnen sa var även det mycket värdefullt då jag vid flera 

tillfällen fick gå tillbaka till ljudspåren då jag inte kunde utläsa helt varken i 

transkriberingarna av ljudspåren eller i anteckningarna vad barnen sagt eller menat. Jag 

behövde även ibland gå tillbaka för att lyssna på barnens tonfall och hur de uttryckte saker de 

sa. Då i kombination med anteckningarna anser jag att det blev ett bra och sanningsenligt 

resultat av metoden. 

 

6.5 Validitet i det egna arbetet: 

Validiteten i min studie kan anses som hög i det avseendet att jag gick ut och frågade barnen 

vad de själva ansåg. Även det faktum att jag spelade in samtalen ökar validiteten för detta 

gjorde att barnens röster fick komma fram. Dock så sänks validiteten något på grund av att jag 

ansåg mig behöva fler intervjutillfällen för att kunna gå in på djupet om hur barnen kände. 

Sedan är det likaledes jag som vuxen som skrivit ned resultatet och inte barnen själva, även 

detta sänker validiteten något.  

 

 

 



 

32 
 

6.6 Reliabilitet i det egna arbetet: 

Det som styrker reliabiliteten i mitt arbete är att jag noggrant skrev ned vad barnen sa och 

även att jag har spelat in vad barnen sa med surfplatta. Detta har gjort att jag har kunnat gå 

tillbaka och återigen lyssna på vad barnen sagt. Ytterligare faktorer som höjer reliabiliteten är 

att jag som jag nämnt ovan i mitt arbete, har transkriberat ljudinspelningarna och skrivit ned 

precis vad barnen sagt utan att lägga in egna värderingar eller tolkningar. Att jag har 

testintervjuat barn innan jag gjorde mina intervjuer i min studie. Detta gjorde att jag inte var 

lika nervös själv och att jag bättre visste hur jag skulle hantera min egen nervositet, 

kroppsspråk och röstläge. Att jag inte på förhand visste vilka av barnens svar jag skulle basera 

mitt resultat på utan tog de tio första vars vårdnadshavare lämnat samtycke, då jag ju hade 

intervjuat fler barn än tio. Även en omständighet som höjer reliabiliteten är att jag inte har 

pressat barnen att svara på mina frågor och för att jag har ställt sonderingsfrågor som styrker 

att barnen har förstått frågan jag ställt. Något som sänker reliabiliteten i mitt arbete är att vissa 

av barnen som jag intervjuade var mycket nervösa och därför tror jag att de inte vågade säga 

precis vad de tyckte och tänkte trots sonderingsfrågor.  

 

6.7 Generaliserbarhet i det egna arbetet:  

Min studie har låg generaliserbarhet. Detta på grund av att jag endast intervjuat barn på en 

förskola, och endast tio stycken barn på den aktuella förskolan. Den lilla grupp jag intervjuat 

kan då inte ses som representativa för flera förskolor eller barngrupper. Det skall dock 

tilläggas att det inte var något mål att studien skulle vara generaliserbar. Om jag hade haft mer 

tid så skulle jag kunnat gå ut och intervjuat fler barn på fler förskolor. Detta hade då gett 

högre generaliserbarhet.  

 

6.8 Kritisk granskning av eget arbete:  

När jag nu i efterhand kritiskt har granskat mitt eget arbete så känns det, som jag beskrev 

ovan, som att jag hade behövt ha fler intervjutillfällen med barnen. Detta för att det är svårt att 

få reda på vad barnen tycker och tänker bara genom ett intervjutillfälle. Jag såg på flera av 

barnen att de var nervösa och detta gjorde att de svarade snabbt och inte speciellt uttömmande 

på flera frågor. Det trots att jag själv hade förberett mig genom att göra testintervjuer, att jag 

kom till avdelningen i god tid innan själva intervjuerna, och samtalade och lekte lite med 

barnen innan jag började intervjua.   
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Om jag, som jag även det nämnde ovan, skulle haft mer tid och kunnat komplettera mina 

intervjuer med observationer så skulle det förmodligen ha gett ett annat utfall. Om jag även 

kunnat intervjua och observera förskollärarna på den aktuella avdelningen så skulle även en 

jämförelse av dessa gett ett helt annat resultat. Dock skulle jag vid en ny studie använt mig av 

samma metod igen, för att som Arnér (2006), Westlund (2011), O`Brien (2006), Ribaeus 

(2014), Johansson (2011) och Dayan & Ziv (2012) menar så måste vi lyssna på barnen. Och 

för att få reda på vad barnen tycker så behöver man fråga dem.  

 

6.9 Vidare forskning: 

 Det hade varit intressant att fortsätta att prata med barnen och göra deras röster hörda. Vidare 

studier skulle kunna innehålla mer vinklar från barnens perspektiv, alltså då vad barnen själva 

har att säga. Till exempel så skulle man kunna gå ut och fråga dem hur skulle det se ut om du 

fick bestämma på förskolan. Vad skulle det finnas för möbler, leksaker, material och 

möjligheter. Det skulle även vara intressant att göra vidare studier hur barnen ser på 

pedagogens roll och höra barnens röster om hur man som pedagog handlar i inflytandefrågan.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

 

• Får du vara med och bestämma på förskolan?  

Sonderingsfrågor: i samlingen, i lekar, i vilka rum man får vara, med vilket material 

man får leka, vart man skall sitta. 

• Får du alltid som du vill på förskolan? 

Sonderingsfrågor: om inte varför får du inte som du vill, om ja kan du beskriva detta 

närmare, när får du som du vill, ge exempel på situationer.  

• Vem är det som bestämmer på förskolan?  

Sonderingsfrågor: chefen, fröken, barnen. 

 

Detta är de områden som jag berört i mina intervjuer, jag har omformulerat, förenklat 

och förklarat vissa av frågor då jag genomförde mina intervjuer. 
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Bilaga 2 

Missivbrev Personal 

 

Informationsbrev till pedagoger på XX förskola avdelning XX 

 

 

Hej mitt namn är Malin Eliasson och jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. 

Jag håller på och skriva mitt examensarbete på 15 hp inom ämnet demokrati och barns 

rättigheter. Jag kommer att genomföra min studie här på er förskola. Jag ska använda mig av 

den kvalitativa metoden barnintervjuer vilket innebär att jag kommer att samtala med några 

utav barnen på er avdelning efter att de och deras vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke.  

 

Jag kommer att finnas på förskolan vecka 16-17 för att inhämta data till mitt examensarbete. 

Jag har fått tillåtelse av er förskolechef XX att vara på er förskola. För mig är det även viktigt 

att du som pedagog känner att du har rätt att tycka till om min närvaro på din arbetsplats. Så 

om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig via mail 

eller telefon.  

 

Mail: XX 

Telefon: XX 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Eliasson 
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Bilaga 3 

Missivbrev Vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare på förskolan XX med barn på avdelningen XX 

 

Hej 

 

Mitt namn är Malin Eliasson och jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag 

håller just nu på och skriva mitt examensarbete inom ämnet demokrati och barns rättigheter, 

och jag kommer att genomföra min studie här på ert barns förskola. Jag kommer att finnas på 

ert barns förskola vecka 17 för att inhämta data till mitt examensarbete. Jag har fått tillåtelse 

av både förskolechef XX och pedagogerna på avdelningen XX. 

 

Jag skulle därför vilja få er tillåtelse att samtala med ert barn om hur de ser på sin möjlighet 

till inflytande och bestämmande på förskolan.  

 

Det är helt frivilligt att delta i min studie och ni eller ert barn kan när som helst avsluta ert 

barns medverkan i min studie, utan att det får några som helst konsekvenser.  

 

Allt som ert barn säger till mig kommer endast användas till mitt examensarbete. Ingen 

obehörig kommer att få ta del av mitt material. Mitt examensarbete kommer att publiceras på 

Karlstads Universitets bibliotek, då kommer alla namn på barn, pedagoger och förskola att 

bytas ut.  

 

Jag kommer vara ytterst försiktig i samtalet med ert barn. Jag kommer inte samtala med ert 

barn om ert barn uttrycker/ger uttryck för att de inte vill samtala med mig. 

 

Om ni har några frågor så får ni gärna höra av er till mig via mail eller telefon 

Mail: XX 

Telefon: XX 

 

Jag behöver en skriftlig tillåtelse från er vårdnadshavare för att få samtala med ert barn så det 

vore vänligt om ni kan fylla i talongen här nedan och lämna den till personalen på 

avdelningen senast XX/XX 2016. Det är viktigt att ni lämnar in talongen även om ni inte 

samtycker till att jag samtalar med ert barn. s 
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Samtycke till intervju för examensarbete inom demokrati och barns rättigheter 
 

Här med ger jag/vi vårt samtycke till att mitt/vårt barn deltar i ett intervjusamtal som del av ett 

examensarbete inom demokrati och barns rättigheter: 

 

Jag/vi samtycker  ☐                     Jag/vi samtycker inte  ☐          

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

 

 

Ort och Datum:______________________________________________________________ 

 

 

 


