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Sammanfattning 
I denna studie behandlas barns inflytande i relation till arbetslags arbetssätt på två förskolor. 
Studien fokuserar främst på de olika arbetslagens arbete med barns inflytande i förskolan för 
att därefter urskilja eventuella skillnader och likheter samt hinder och möjligheter i arbetslags 

vardagsarbete med barns inflytande. Intresset för barns inflytande uppkom i samband med 
tidigare erfarenheter som påvisar skillnader i arbetslags olika arbetssätt. Av den anledningen 
fann vi området intressant att undersöka vidare. 
 

Studiens syfte är att undersöka hur arbetslag från två förskolor resonerar kring sitt arbete med 

barns inflytande. Metoden som använts för att besvara studiens syfte är strukturerade 

kvalitativa intervjuer och har genomförts enskilt med åtta verksamma pedagoger. 

 

Studiens resultat visar att det finns både likheter och skillnader mellan förskolors arbete med 

barns inflytande, vilka är beroende av olika hinder och möjligheter som arbetslagen ges. Den 

största skillnaden som framkommer i studiens resultat är hur de olika arbetslagen tillvaratar 

barns inflytande i de olika moment som finns i förskolan. Den ena förskolans arbetslag menar 

att barns inflytande främst tillvaratas i bestämda aktiviteter och hämmas i rutinsituationer 

medan den andra förskolan förklarar motsatsen. Studiens resultat visar även att pedagogers 

olika barnsyn och förhållningssätt samt organisatoriska förutsättningar påverkar arbetet med 

barns inflytande. 
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1. INLEDNING 

Förskolan är idag en del av skolväsendet och vilar på en demokratisk grund (Lpfö98 rev. 

2010, s. 4). Det innebär att alla parter i förskolan har demokratiska rättigheter och 

skyldigheter att förhålla sig till. Barn har idag rättigheten att påverka och delta i förskolans 

alla moment. I FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) 

beskrivs barns rätt till att få bilda egna åsikter och även få möjligheten att uttrycka dessa fritt i 

frågor som berör barnet själv. Även Skollagen (SFS 2010:800, kap 4, § 9) belyser att barn ska 

ges inflytande i de frågor som berör dem och även stödjas i sitt engagemang i 

förskoleverksamheten. 

Vi har utifrån erfarenheter i förskolan upptäckt att arbetslags arbete med barns 

inflytande är komplicerat på det viset att ämnet är abstrakt och omfattande. Av tidigare 

erfarenheter har vi även förstått att förskolor arbetar olika mycket och på olika sätt med barns 

inflytande, trots att styrdokumenten är detsamma. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 

2010, s. 12) framkommer det att förskolans arbetslag bör arbeta med barns inflytande. 

Förskolans läroplan är ett styrdokument som ska bidra till att förskolor upprätthåller en viss 

kvalité på verksamheten som bedrivs. Eftersom barns inflytande förekommer som ett avskilt 

avsnitt i läroplanen, kan det uppfattas som att en verksamhets arbete med barns inflytande 

bidrar till förskolans goda kvalité. Rosenqvist (2014, s. 15) belyser dock att förskolans 

arbetslag är strängt beroende av de förutsättningar som ges för att bedriva ett kvalitetsinriktat 

arbete med barns inflytande. Enligt Hart (1992, ss. 8-9) finns det olika nivåer av inflytande 

som har betydelse för förskolans kvalitetsarbete. Även Dewey (1948, ss. 52-53) anser att 

barns inflytande har betydelse för barns utveckling och därmed också för förskolans kvalité. 

Studien ämnar därför undersöka två arbetslag på två förskolor och utifrån pedagogers 
resonemang kring arbetslagens arbete med barns inflytande, urskilja eventuella likheter 

och/eller skillnader samt upptäcka vilka faktorer som kan hindra och möjliggöra arbetet inom 

ämnet. För att besvara studiens syfte har vi valt att genomföra enskilda intervjuer med 

verksamma pedagoger. 

Forskningsområdet är av vikt att undersöka då det dels är arbetslagets ansvar att låta barn 

känna sig delaktiga och ha inflytande i förskolan men också för att uppmärksamma olika 

hinder och möjligheter som kan hjälpa andra pedagoger i arbetet med barns inflytande. Denna 

studie riktar sig till både verksamma pedagoger och lärarstudenter för att belysa hur arbetslag 

kan arbeta med barns inflytande, samt påvisa faktorer som kan hindra och möjliggöra arbetet. 

1.1.   Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur arbetslag från två förskolor resonerar kring sitt arbete med 

barns inflytande. 

1.1.1. Frågeställningar 

 Hur beskriver pedagoger att arbetslaget arbetar med barns inflytande? 

 Vilka faktorer hindrar och möjliggör arbetslagens arbete med barns inflytande? 

 Hur påverkas arbetet med barns inflytande av pedagogers barnsyn och 

förhållningssätt? 

1.2.  Begreppsdefinitioner 

Nedan följer definitioner av återkommande och vetenskapliga begrepp som förekommer i 

studien. 
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1.2.1. Inflytande 

I studien används begreppet inflytande som definition för i vilken grad barn ges möjlighet att 

påverka innehållet i en verksamhet. I begreppet inflytande ingår även begreppet delaktighet 

som i denna studie behandlas som en del av barns inflytande i förskolan. 

1.2.2. Arbetslag 

De medverkande i studien representerar respektive förskolas arbetslag. Notera att begreppet 

arbetslag används synonymt med den personalgrupp som i studien slumpats fram för att 

representera undersökningens förskolor. I denna studie innebär alltså inte begreppet arbetslag 

den specifika personalgrupp som arbetar tillsammans på en avdelning. 

2. BAKGRUND 

Studien vilar på en vetenskaplig grund och utgår från såväl tidigare forskning som relevant 

litteratur baserad på beprövade erfarenheter, samt förskolans styrdokument och riktlinjer. 

I detta avsnitt presenteras barns inflytande i relation till de styrdokument och riktlinjer 

som förskolan bör förhålla sig till. Slutligen presenteras faktorer som beskrivs eventuellt 

kunna hindra och möjliggöra pedagogers arbete med barns inflytande. 

2.1.  Vikten av att arbeta med barns inflytande i förskolan 
Barns inflytande är en aktuell fråga inom den svenska förskoleverksamheten. Förskolan 

beskrivs ha en väsentlig roll i att föra vidare och skapa intresse för vad demokrati innebär hos 

barn, främst genom att ge barn inflytande över den verksamhet som de befinner sig i. Barns 

inflytande beskrivs bland annat stå knutet till förskolans demokratiska uppdrag genom lek, 

samarbete och respekt (Westlund 2010, ss. 85-87). Lindsay (2015, s. 447) belyser i sin artikel 

att Dewey förespråkar samma arbetssätt som Westlund hänvisar till, för att pedagogerna på så 

vis ska stimulera barns utveckling till demokratiska medborgare. 

Venninen, Leinonen, Lipponen, & Ojala (2013 ss, 211-216) har genomfört en studie 

som undersöker de utmaningar pedagoger står inför i arbetet med barns inflytande på 

förskolor i Finland. Studien omfattar en insamlad data i form av 1114 enkäter. De enkäter 

som lämnades ut besvarades av 4000 arbetslag som var verksamma med 20 000 barn i olika 

förskolor i Helsingfors, Finland. I studien framkommer det att barns inflytande i förskolan är 

ett brett ämne där pedagoger spelar en avgörande roll, då det är pedagogerna som styr graden 

av barns inflytande. Att ge barn möjlighet till inflytande i förskolan framhävs vara av stor 

vikt då det kan stärka barnet i sin självkänsla, förmåga till beslutsfattande samt skapa 

förutsättningar för framtida politiska engagemang. Undersökningen visar också att arbetet 

med barns inflytande är yrkesutvecklande för pedagoger. Att som pedagog arbeta för att ge 

barn goda förutsättningar till inflytande kan leda till en bredare förståelse för barns 

kompetens men också för barnets sårbarhet i relation till vuxna. En pedagog som fokuserar 

på att främja barns inflytande kan också utveckla sin ledarroll, då pedagogen ständigt tvingas 

reflektera kring sin maktposition gentemot barnet. 

2.1.1. Styrdokument kopplade till barns inflytande 

Förskolan är idag kommunalstyrd men grundar sig på statliga juridiska riktlinjer så som lagar 

och förordningar som påverkar skolvärldens alla deltagare. Enligt FN:s konvention om 

barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) har barn rätt till att göra sin röst 

hörd i de frågor som berör barnet samt få friheten att skapa egna åsikter och uttrycka dem 

fritt. Arnér (2009, ss. 5-13) poängterar vikten av att låta barns röster göras hörda men 

beskriver att pedagoger i hennes studie är skeptiska till att barn ska vara med att bestämma 

och påverka verksamheten. 
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Enligt Lpfö98 (rev. 2010, s. 4) vilar förskolans verksamhet på en demokratisk grund. 

Det innebär att alla demokratiska rättigheter och skyldigheter ska genomsyra verksamheten 

och alla dess deltagare. Genom att granska Lpfö98s reviderade versions avsnitt kring barns 

inflytande kan tydliga kopplingar till FN:s konvention om barnets rättigheter dras. I Lpfö98 

(rev. 2010, s. 12) beskrivs de mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta utefter för att 

utveckla självständiga individer som har förmågan att fatta demokratiska beslut. Det beskrivs 

att barn i förskolan bör etablera en grundförståelse för vad demokrati innebär. Det 

framkommer även att barn ska låtas ta ansvar för sina handlingar utefter mognad och ålder. 

Verksamhetens utformning och planering bör också grundas på barns intressen och behov. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap 4, § 9), en lag som alla skolor och förskolor i 

Sverige måste följa, ska inflytande kring frågor som rör barnen ges och uppmuntras. 

Utbildningsdepartementet (2003, s. 9) anordnade en arbetsgrupp på fyra personer, varav 

tre var departementssekreterare på olika enheter och en var ämnessakkunnig vid 

rättssekretariatet, för att utreda möjligheten till att utöka barns, elevers och föräldrars 

inflytande i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Utbildningsdepartementet 

förklarar vidare att den grundläggande anledningen till att barn ska ges möjlighet till 

inflytande i förskola, är för att det är en mänsklig rättighet som grundar sig i demokratiska 

värderingar. Utbildningsdepartementet (2003, ss.10-11) belyser även att barns intressen, idéer 

och behov bör återspeglas i förskolans lärmiljöer. Det framhävs även att en förskolemiljö med 

fördel kan utformas i syfte att lyfta ett område som en pedagog önskar att barnen ska få en 

förståelse för. Förskolemiljön kan alltså till viss mån utformas med grunden i barnens uttryck 

för intressen, men också till viss mån med grunden i ett pedagogiskt ändamål. Arnér (2009, ss. 

10-21) förklarar att barn har själva många idéer kring hur förskolan kan utvecklas och 

anpassas efter dem själva. Då barn har rätt till inflytande i förskolan, gör det att pedagoger är 

skyldiga att tillgodose barn detta utifrån styrdokument. 

2.2.  Faktorer som kan påverka pedagogers arbete 

Nedan presenteras hur pedagogers barnsyn och förhållningssätt enligt forskning kan vara 

påverkande faktorer i arbetet med barns inflytande i förskolan. Vidare presenteras 

forskningsresultat om hur pedagogers ramar och regler påverkar barns inflytande i 

verksamheten. Slutligen beskrivs de organisatoriska förutsättningarna samt hur lärmiljön 

påverkar arbetet med barns inflytande. 

2.2.1. Barnsyn och förhållningssätt som påverkar arbetet med barns inflytande 

Pedagogers barnsyn beskrivs vara en påverkande faktor i hur barns inflytande och delaktighet 

tas till vara i en verksamhet. En barnsyn utgår i många fall i hur pedagoger ser på barns 

kompetens och förmågor, vilket speglar ett ålders- och mognadsperspektiv. Pedagoger 

beskrivs bland annat titta på vad barn och ungdomar ska bli och inte vad de är (Arnér 2009, 

s.39). Barn i förskolan beskrivs ibland nekas inflytande över sin situation på grund av 

pedagogers bristande tilltro till barnets förmåga. Pedagoger resonerar i många fall kring att 

barns inflytande kan bli för stort för barns utvecklingsnivå och agerar därför med försiktighet 

gentemot att tillåta barn inflytande (Sommer 2005, s. 70). 

Barnsrättadvokaten Gerison Lansdown grundade år 1992 alliansen för barns rättigheter 

i England. Lansdown (2005) har därefter skrivit en artikel om barns utvecklingsmöjlighet med 

viss fokus på barns inflytande. Lansdown (2005, ss. 39-41) påpekar i denna artikel att barn i 

det västerländska samhället hamnar i kläm då vuxenvärlden i ovisshet pendlar mellan att ge 

barn inflytande och att skydda dem från skyldigheter och ansvar som hör vuxenvärlden till. 

Även Qvortrup (1997, ss. 85-89), professor i sociologi, belyser att de europeiska samhällena 

begränsar barns inflytande och delaktighet för att barnen inte anses lika värdiga som vuxna 

individer för att påverka samhället. 

Malaguzzi (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 246-248) har utvecklat tre olika barnsyner där 

http://www.regeringen.se/tx/1294
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barns inflytande blir mer eller mindre tillgodosett. Den första synen som Malaguzzi beskriver 

är en barnsyn där barnet anses vara hjälplös utan vuxet sällskap. Barnet anses även endast lära 

sig genom att upprepa vuxnas beteende. Synen benämns det fattiga och sovande barnet och 

gränsar till den andra synen i Malaguzzis tre barnsyner, det vakna men fattiga barnet. Synen 

beskriver ett något mer självgående barn. Barnet har egna resurser, men det förväntas vara 

vuxnas uppgift att stimulera barnet till utveckling och mognad. Barnet beskrivs vara vaket 

men passivt. Malaguzzis tredje syn beskriver det rika barnet som innebär att barnet har viljan 

att växa, lära och veta. Barnet förväntas fortfarande vara beroende av vuxet stöd i form av 

lyhördhet och hjälp med att konstruera en värld för barnet. Malaguzzi förklarar att synen med 

ett rikt barn kräver dels ett nära samarbete med föräldrar för att få dem att förstå att barn är 

kompetenta individer men också för att arbetet i förskolan blir mer betydelsefullt om 

pedagoger förespråkar den barnsynen. Denna barnsyn är ett arbete som förespråkar kreativitet 

(Dahlberg & Åsén 2011, s. 247). 

Venninens et al. (2013 s, 216) studie belyser att ett av de största hindren för barn att få 

inflytande över sin tid i förskolan är att pedagoger inte lyssnar in barns åsikter och inte 

uppmuntrar till självständigt beslutsfattande. Pedagogerna i studien menar att barn är 

hjälplösa och i behov av vuxet skydd, och kan därför inte fatta beslut som gagnar dem själva 

i slutändan. I studien framkommer det även att ju yngre ett barn är, desto svårare anser 

pedagoger det vara att främja barnets inflytande i verksamheten. Undersökningen pekar på 

att barns verbala kommunikation är anledningen till att arbetet med barns inflytande 

försvåras. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, ss. 20-23) belyser vikten av att som 

pedagog samtala med barn om förskolans innehåll, för att på så vis föra in barnens tankar i 

verksamhetens innehåll. Arnér (2009, s. 39) poängterar en metod som kan öka barns 

inflytande och förklarar att pedagoger kan säga ja istället för nej till barnens önskningar. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) har genomfört en litterärundersökning av 

styrdokument och vetenskaplig forskning som behandlar barns inflytande som ämne. 

Artikelns syfte är att utifrån den litterära utgångspunkten diskutera barns rätt till delaktighet i 

förskolan. I Sheridan och Pramling Samuelssons (2003, s.78) litterärundersökning 

framkommer att det inte är nödvändigt att barnen i verksamheten har uppnått en 

utvecklingsnivå som innebär att de tillägnat sig ett verbalt språk. Barn kan få inflytande i en 

verksamhet genom att pedagoger tolkar barnens uttryck för intresse och behov. Verbal 

kommunikation anses inte vara en nödvändighet för att ge barn inflytande, även om den 

verbala kommunikationen är en förutsättning till att öka barns inflytande. 

2.2.2. Ramar och reglers betydelse för barns inflytande 

Qvarsell (2011) har författat en artikel i syftet att problematisera små barns demokratiska 

möjligheter i förskolan. Qvarsell (2011, s. 65-66) påvisar i denna artikel att pedagoger ofta 

belyser det demokratiska fokuset genom att låta barnen ha inflytande och få vara med och 

bestämma, men om sådant som är mindre betydelsefullt i verksamheten. Enligt hennes studie 

har pedagogerna satt åldersgränser på när barnen får vara med och bestämma i verksamheten. 

Qvarsell poängterar dock i studien att barn i yngre åldrar får ta del av andra demokratiska 

rättigheter som exempelvis; att få göra sin röst hörd och att mötas med respekt. Arnér (2009, 

s. 14) förklarar att ju öppnare pedagoger är för att intressera sig för barnens initiativ och 

möter dem med respekt, desto mer utvecklar barnen sin lek och sina egenskapade aktiviteter. 

Arnér (2009, ss. 21-22) påvisar även att ett vuxenstyrt arbetssätt med barns inflytande kan 

förbättras av att pedagogerna undviker begreppet regler för att skapa struktur i verksamheten. 

För barn innebär begreppet regel någonting som barnen inte får göra, ibland av en för barnen 

okänd anledning. Genom att skapa ett respektfullt klimat i verksamheten som bottnar i 

samspel och förståelse, kan en förskolemiljö finna en balans mellan inflytande och gränser. 
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2.2.3. Organisatoriska förutsättningar som påverkar arbetet med barns inflytande 

Under denna rubrik presenteras förskolans organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett 

kvalitetsinriktat arbete med barns inflytande. De organisatoriska förutsättningarna som tas upp 

i detta avsnitt är tids- och personalbrist, barngruppernas storlek och lärmiljöernas betydelse för 

barns inflytande. 

2.2.4. Tids- och personalbrist samt barnantalets betydelse för barns inflytande 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 3) har gjort en studie med syfte att 

problematisera förskollärares resonemang kring hinder och möjligheter i förskolans 

måluppfyllelse satt i relation till barngruppernas storlek. Datamaterialet består av enkätsvar 

och intervjuer med förskollärare. Materialet har analyserats utifrån förskolans målområden 

samt i relation till barngruppsstorlek. I studien poängteras att barngruppernas storlek i 

förskolan påverkar pedagogers arbete i förhållande till styrdokumenten. Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan förklarar vidare att många pedagoger uttrycker att barns 

delaktighet och inflytande minskar på grund av gruppens storlek. 

Asplund Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelsson (2001, s. 69) beskriver en 

utvärdering av den minskade personaltätheten i Luleås kommun. I utvärdering framgår det att 

personaltätheten påverkar planeringen av verksamheten. Personalen anser att förskolan blir 

mer skollik om personalantalet minskar. Pedagogerna belyser även en svårighet i att hinna 

med alla barn samt att utrymmet för spontana aktiviteter minskar i verksamheten. Asplund 

Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelsson (2001, ss. 68-72) belyser att en hög personaltäthet 

och mindre grupper, med förutsättningar som hög kommunikation, utbildad och kompetent 

personal samt god känslomässig miljö, har stor betydelse för barnen i förskolan, främst för de 

allra minsta barnen i verksamheten. Det beskrivs att det finns ett tydligt samband mellan 

personaltäthet och hur vida barn deltog i verksamhetens aktiviteter. Ju mer personal desto fler 

barn deltog i aktiviteterna. 

Rosenqvist (2014, s. 15) har gjort en licentiatuppsats med syfte att få kunskaper om hur 

barngruppens storlek påverkar barns möjligheter till utveckling och lärande. Studien är 

baserad på enkäter med både öppna och slutna frågor. Enkäten skickades ut till 46 kommuner 

i Sverige och svarsfrekvensen blev relativt hög. I studien beskrivs det att pedagogers 

arbetsvillkor påverkar pedagogernas arbetskvalité som i sin tur påverkar pedagogers arbete 

med barns inflytande. Pedagogprofessorn Gunni Kärrby (1997, s. 28) beskriver i sin artikel 

om kvalité i förskolan att politiker och administratörer förknippar begreppet kvalité med yttre 

strukturer. Hon förklarar att kvalitén utgörs av exempelvis personaltäthet, barngruppsstorlek, 

utbildad personal och modern och välfungerande utrustning. Bjureks et al. (I Kärrby 1997, ss. 

27-29) påpekar istället att begreppet kvalité bör förknippas med förskollärares kompetens och 

utbildning som har utgångspunkt ifrån barnets bästa, samt innehar kunskap om hur 

verksamheten utformas för att barn ska få möjligheten att maximalt utvecklas och lära. 

Skolverket (2016, s. 15) beskiver förskolans ramar i relation till barngruppernas storlek. 

Faktorer som personaltäthet, fysiska utrymmen, socioekonomiska förhållanden och 

barngruppernas organisering, framhävs påverka hur vida barngruppen fungerar. I 

Vetenskapsrådets resultatdialog (2015, ss. 261-262) problematiseras stora barngruppers 

betydelse i relation till förskolans måluppfyllelse. Resultatet visar att barngruppernas storlek 

påverkas av andra faktorer och på så sätt berör i vilken mån målen från läroplanen uppfylls. 

Dessa faktorer är: arbetslagets utbildning och kompetens, personaltäthet, verksamhetens 

fysiska utrymmen och barngruppssammansättning. Det beskrivs att barnantalet påverkar de 

val av ämnesområden som arbetslaget ställs inför i sitt arbete. Ju fler barn desto mer försvårar 

det arbetet med läroplanens intentioner. Resultatet belyser även att verksamhetens utrymmen, 

alltså fysiska miljö, kan försvåra arbetet med måluppfyllelsen, då rummen inte alltid är 

anpassade efter det barnantal som finns på förskolan. Det påpekas dock en fördel med stora 

barngrupper då detta stimulerar barns kreativa förmåga. Däremot minskas barns 
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kommunikativa förmåga ju större barngrupperna blir. 

Skolverket (2016, ss. 12-14) sammanfattar forskning som pekar på att barngruppernas 

antal påverkar kommunikationen i förskolan. För att kommunikation ska ske både mellan 

vuxna och barn, påpekas vuxnas kompetens och utbildning som viktig faktor för att följa 

läroplanens intentioner. Enligt skolverkets allmänna råd (2013, ss. 23-25) ska arbetslaget ha 

en kontinuerlig kommunikation kring hur verksamheten och dess barngrupper ska anpassas 

för att på så sätt omorganisera strukturer som inte fungerar. 
Skolverket (2016, s. 17) påpekar att en låg personalstyrka och stora barngrupper 

påverkar pedagogers förmåga att uppmärksamma och stödja barnen i verksamheten. De 

påpekade specifika tillfällen där personalantalet var lågt och där barnantalet var högt. Vid på- 

och avklädningssituationerna, utevistelsen och förberedelse innan lunch minskades barns rätt 

till sina demokratiska rättigheter på grund av stort barnantal och låg personalstyrka. 

Gennerud och Rönnerman (2007, ss. 171-172) beskriver att pedagoger upplever att de 

ekonomiska och organisatoriska ramarna är ett stort hinder i pedagogers arbete. Pedagoger 

redogör ofta för pressen som upplevs då ramar begränsas samtidigt som måluppfyllelsen och 

visionen i det pedagogiska uppdraget ökar. Gennerud och Rönnerman belyser att ekonomiska 

argument prioriteras högre än det pedagogiska uppdraget som förskollärare har. De framhäver 

att pedagogers arbetsinsats tvingas öka eftersom barngruppernas storlek växer, då förskolans 

ekonomi ska kunna gå runt. Det resulterar i pressade pedagoger med många ansvarsbarn. 

Granström (1998 se Asplund Carlsson, Kärrby & Pramling Samuelsson 2001, s. 71) 

poängterar att barngruppernas storlek och minskat personalantal har en negativ inverkan på 

personalens välbefinnande. Stora barngrupper visar högre fall av stress, sjukdom samt 

utbrändhet bland personalstyrkan. Detta påverkar indirekt barnens möjligheter till en gynnsam 

tid på förskolan. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, ss. 101-103) har 

genomfört en tvärstudie med syfte att studera variationer i förskolors lärmiljöer i relation till 

barns kunskap. Föräldrar till barn på förskolor fick svara på enkäter för att avgöra vilken 

attityd till barns lärande som förekommer i hemmen. I studien framkommer det ett missnöje 

från pedagogers sida där de poängterade att stora barngrupper, tidsbrist och personalbrist 

hindrar pedagogernas arbete med läroplanens intentioner. 

2.2.5. Lärmiljöns betydelse för barns inflytande 

I samband med att kommunerna övertog ansvaret för förskolorna, inrättade socialstyrelsen en 

skrift som innebär förordningar om rekommendationer och dimensioner på lokalers mått, 

utrustning, inredning och utrymme för förskolan (Socialstyrelsen 1989, s. 39). Rekommen-

dationerna är till för att skapa rum som är anpassade efter barns förutsättningar. I Läroplanen 

för förskolan (rev. 2010, s. 8) beskrivs miljön vara öppen, innehållsrik och inbjudande för alla 

barn för förskolan. I avsnittet kring barns inflytande beskrivs arbetslagets ansvar att utforma 

miljön utifrån barns intressen, uttryck och idéer. Miljön ska enligt Wallin (1996, s. 22) 

utmana barnens tankar och fantasi och även uppmuntra barnen till att finna nya kunskaper. 

De Jong (2010, ss. 270-271) beskriver att den främsta och avgörande faktorn som 

påverkar om förskolans miljöer är bra eller mindre bra för barnen att vistas i, är när pedagoger 

medvetet använder egenskaperna för förskolans lokaler utifrån den barngrupp som 

pedagogerna ansvarar för. De Jong menar att ett kreativt sinne och en förmåga att använda 

varierade arbetssätt påverkar miljöernas kvalité för barngruppen. 

Wallin (2013, ss. 87-88) förklarar att miljön har stor betydelse för barnens 

självständighet och aktiva liv på förskolan. Hon beskriver en händelse där ett barn ställt sig på 

en stol för att barnet vill öppna en dörr till ett målarrum. Dörren kan antingen gå inåt och 

barnet kommer in i målarrummet eller gå utåt och stolen blockerar då vägen in. Wallin 

poängterar därför miljöns betydelse då fel miljöer kan hejda barns självständiga agerande och 

på så vis minska inflytandet och delaktigheten i verksamheten, då barnet blir beroende av en 

vuxen.   
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3. TEORETISK RAM 

I denna studie behandlas två relevanta vetenskapliga teorier. I studiens intresse ligger Harts 

teori om delaktighet, samt Deweys teori om en demokratisk förskola. Harts teori om 

delaktighet bottnar främst i den stege som Hart skapat för att visualisera olika nivåer av 

delaktighet som barn kan uppnå tillsammans med vuxna. I denna studie presenteras alla 

nivåer, men endast sex av nivåerna i relation till studiens resultat. Deweys teori framhäver 

den pedagogiska verksamhetens betydelse för ett demokratiskt samhälle och poängterar 

därmed vikten av att tillgodose barns inflytande i verksamheten. Nedan presenteras 

teorierna i sin korthet. 

3.1.  Roger Harts teori om delaktighet 

Vi ser en tydlig koppling mellan vår studies resultat och Roger Harts teori om inflytande i 

förskolan. Harts teori poängterar vikten av att barn känner sig delaktiga i verksamheten och 

får påverka den (Hart 1992, s. 11). Teorin anses vara av stor relevans för studien då den 

förespråkar aspekter som tydligt återfinns i förskolans läroplan, vilket ger teorin en stark 

trovärdighet ur ett förskoleperspektiv. Teorin behandlar även aspekter som olika grader av 

inflytande, som också återfinns i denna studies resultat. 

Hart (1992, s. 9) resonerar kring att när vuxna i många fall anser att barn har inflytande, 

är barnen i själva verket endast offer för de vuxnas manipulation. För att skapa en trygg miljö 

som ger barn möjlighet att stärkas i sitt inflytande över verksamheten är det dock av stor vikt 

att barnet själv känner sig delaktig. Hart menar att en förskola med en verksamhet som ger 

barn inflytande och delaktighet inom pedagogernas stränga ramar och förutsättningar, kan 

uppfattas som vuxenmanipulativ eftersom de små val barnen gör uppfattas som 

skendemokratiska. Skendemokrati är en inflytandegrad som innebär att pedagoger skapar 

ramar där barn tillåts göra små val i vardagen (Westlund 2010, s. 93). Verksamma pedagoger 

kan istället stundtals resonera kring att barn måste ges möjlighet att påverka sin vardag i 

förskolan genom att erbjudas små möjligheter. Mindre möjligheter ses utifrån pedagogernas 

synvinkel som lämpade och anpassade efter arbetet med yngre barn (Westlund 2010, s. 93). 

Hart (1992,s. 9) anser att en verksamhet som styrs av vuxna, men som skapar 

möjligheter för barn att agera inom de regler och gränser som finns, för med sig positiva 

konsekvenser för både vuxna och barn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. 

Figuren redogör i korthet för Harts teori (1992, s. 8) kring de olika nivåer av 

delaktighet och icke delaktighet som barn kan tillägnas i vuxet sällskap. 
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Hart har frambringat en stege som speglar barns olika grader av inflytande och delaktighet. 

De första tre nivåerna på stegen visualiserar tre nivåer av icke inflytande och delaktighet. 

Det första steget, som visualiserar den lägsta nivån av icke inflytande, kallas 

manipulation. Steget innebär att vuxna låter omvärlden och barnen själva tro att dem har 

inflytande trots att de i själva verket inte erbjudits möjlighet att påverka ett sammanhang. Hart 

exemplifierar detta steg genom att beskriva en situation då ett barns åsikt önskas, men inte tas 

med in i det avgörande beslutsfattandet. 

Den andra nivån på Harts trappa om delaktighet benämns med begreppet decoration. 

Detta steg är snarlikt det första steget. De två stegen skiljer sig endast från varandra genom att 

vuxna i det andra steget inte försöker låtsas om att barnens inflytande ligger till grund för en 

aktivitet i detta steg. Hart menar att barn kan bli reklampelare för vuxnas prestationer 

exemplifierar steget genom att beskriva barn som klätts i en tröja med en organisations namn 

eller annat reklambudskap och utövar en aktivitet eller uppvisning på ett event. Barnen 

befinner sig kanske på platsen på grund av en helt annan orsak, exempelvis för matens skull, 

och är därför inte medvetna om att de agerar reklamstolpar och har därför inget att säga till om 

det. De vuxna försöker inte heller få det att se ut som att det är barnens intresse och initiativ 

som är grunden till det hela. 

Den tredje nivån på Harts stege, tokenism, handlar om att barn får möjlighet att påverka 

små företeelser inom ett vuxenbestämt område. De små val som barnen får lov att ta har ingen 

direkt påverkan på innehållet eller resultatet, vilket innebär att denna nivå enligt Hart tillhör 

den tredje graden av icke inflytande (Hart 1992, ss. 8-9). 

Harts fjärde nivå är det första steget som står för och visualiserar en nivå av inflytande 

som innebär att ett barn är genuint delaktigt. Nivån benämns som assigned but informed, och 

innebär att barn är medvetna om intentionen med en aktivitet eller ett moment. Barnen får 

möjlighet att besluta om sitt medverkande i en aktivitet eller ett moment först när det är 

införstått i vad momentet går ut på. Barnen beskrivs även i denn nivåi nneha en meningsfull 

roll till skillnad från lägre nivåer då barnets roll ses som dekorativ. Harts fjärde nivå är snarlik 

den femte och sjätte nivån som benämns, consulted but informed samt adult-initiated, shared 

dicisions with youth. Nivåerna innebär att barns åsikter tas på allvar och vägs in i det vuxna, 

slutgiltiga beslutsfattandet. Skillnaden mellan den femte och sjätte nivån är att den sjätte nivån 

beskrivs som en grad av genuint och äkta deltagande där barnets åsikter och förslag ses som 

jämlikt med vuxnas åsikter (Hart 1992, ss. 11-12). 

Harts steges sjunde nivå, youth-initiated and directed, belyser ett vuxet förhållningssätt 

som identifieras av vuxnas förmåga att ta ett steg tillbaka. Vuxna beskrivs i denna nivå vara 

öppna för att ge barn fullständigt utrymme för egna initiativ. Förhållningssättet återfinns i 

Harts steges åttonde och sista nivå, youth-initiated, shared decisions with adults. I denna nivå 

beskrivs vuxna ta ett steg tillbaka till förmån till att ge barnen utrymme för eget initiativ. Den 

vuxna beskrivs även inneha förmågan att inspirera barnen till ett fortsatt utforskande och 

beprövande av erfarenheter i relation till utrymmet för initiativ (Hart 1992, ss. 13-14). 

3.2.  John Deweys teori om en demokratisk förskola 

John Dewey har utvecklat en teori med fokus på barns framtid som demokratiska medborgare i 

samhället. Deweys teori behandlar på vilket sätt en pedagogisk verksamhet kan bidra till ett 

demokratiskt samhälle. Då inflytande är en del av de demokratiska rättigheterna som finns i 

samhället och som kan knytas an till förskolans gällande läroplan, anser vi det av vikt att väga 

in teorin i denna studie. 

Enligt Dewey (2004 [1916] ss. 77-84) är samhällets struktur kring teknisk utvecklig och 

arbetsfördelning omöjlig att vidareutveckla utan en systematisk förskola och utbildning. I 

denna förskola ska individers självständighet och reflektionsförmåga tränas och utvecklas för 

att grunden till demokrati ska etableras. Dewey menar att dessa förmågor kan stimuleras 

genom att exempelvis låta barn få mer inflytande i verksamheten. Dewey (1948, ss. 52- 53) 
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anser det vara lika viktigt att forma demokratiska varelser både genom en enskild identitets 

utveckling och genom en formell utbildning, för samhället. Han menar på att utbildningen ska 

knyta an till barns intressen, spontana idéer, uppfattningar och engagemang för att inkludera 

barn i sina demokratiska friheter. Dessa faktorer ska alltså ligga till grund för verksamhetens 

innehåll, vilket innebär att barns inflytande behöver tillgodoses för att barn ska ges möjlighet 

att uttrycka dessa genom exempelvis lekar och ageranden. Dewey (1990 [1956], ss. 8-9) 

påpekar att samhällets förändringar måste genomsyras även i skolvärlden då barnen 

tillbringar större delen av sin ungdom där. Dewey poängterar att människan är en social 

varelse som under sin utbildning kan få konsekvenser om individerna inte socialiseras med 

andra. Dewey kritiserar den traditionella förskolan där barns behov och intressen 

undanskuffas för att istället behaga lärarens egna behov och intressen. 

4. METOD 

I metodavsnittet redovisas studiens vetenskapliga metod samt analysmetod och hur studien 

har genomförts för att få fram studiens resultat. Vi presenterar även studiens urval och 

redogör för vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

4.1.  Kvalitativ undersökning 

Kvalitativ undersökning är ett tvetydigt begrepp som saknar en precis förklaring på grund av 

att gränsen mellan kvalitativ- och kvantitativ undersökning är relativt diffus. Somliga forskare 

anser att kvalitativ forskningsmetod främst syftar på ord till skillnad från en kvantitativ 

undersökningsmetod som främst behandlar siffror. Kvalitativa intervjuer baseras även på ett 

induktivt synsätt som innebär att återkommande forskningsresultat successivt blir sanningar 

(Bryman 2011, s. 345). Det betyder alltså att om en liknande undersökning genomförs på 

samma grunder och påvisar samma resultat, kan det i slutändan erkännas som en sanning. 

4.1.1. Intervju 

Lantz (2013, s. 43) beskriver att det finns olika varianter av intervjuer att använda sig utav i en 

undersökning. I denna studie har vi valt att använda oss utav strukturerade kvalitativa 

intervjuer som kännetecknas genom att intervjuaren ställer öppna frågor som ger respondenten 

möjlighet att formulera reflekterande svar (Bryman 2011, ss. 202-203). Eftersom studiens 

syfte grundar sig i att undersöka två olika arbetslags resonemang kring hur de arbetar med 

barns inflytande, anser vi att strukturerade kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att 

arbetslagens resonemang ska formuleras till mer berättande svar utifrån arbetet. Det 

ämnesområde vi har valt att undersöka kräver en avsmalnande och preciserande riktning 

eftersom omfånget annars kan bli för stort. 

Kihlström (2007, ss. 48-50) förklarar att intervjuer med öppna frågor kan likna ett 

vardagligt samtal men skiljer sig åt genom att intervjun har ett specifikt mål. Kvalitativa 

intervjuer kan vara både strukturerade och ostrukturerade. En strukturerad intervju innebär att 

intervjuaren redan förberett öppna frågor och eventuella följdfrågor som följs under 

intervjusessionen. En ostrukturerad intervju innebär att ämnesområdet är förutbestämt, men 

att inga frågor är formulerade till intervjusessionen (Alvehus 2013, ss. 82-83). I denna studie 

har strukturerade kvalitativa intervjuer används, på grund av ämnets bredd. Ämnet som 

studien undersöker är omfångsrikt och för att få material som är relevant för syftet, har ämnet 

smalnats av genom specifika frågor. 

Bryman (2011, s. 244) påpekar att det finns en del fördelar och nackdelar med öppna 

frågor. Fördelarna kan vara att respondenterna får uttrycka sig med egna ord, svaren 

begränsas inte utan ges utrymme till ett mer berättande svar, respondentens svar blir inte styrt 

i en viss riktning och ger möjlighet för forskaren att få en bredare bild av outforskade delar i 
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ämnesområdet. De nackdelar som Bryman belyser är att intervjuernas varaktighet kan bli 

längre än planerat, bearbetningen av resultatet kan ta längre tid på grund av att varje fråga 

enskilt måste kodas. Öppna intervjufrågor kräver mer reflektion från respondenterna än vad 

slutna frågor gör och kan även tolkas olika beroende på hur intervjuaren ställer frågorna. 

4.1.2. Urval 

Studiens material har samlats in genom intervjuer med åtta pedagoger på två förskolor. 

Förskolorna är placerade i två olika kommuner i Sverige för att ge undersökningen en vidare 

geografisk omfattning. I denna studie benämns undersökningens medverkande förskolor med 

förkortningarna A-förskolan och B- förskolan. Benämningarna är avsedda för att tydliggöra 

vilken förskola som behandlas i studien och har ingen relation till förskolornas egentliga 

namn. Studiens urval av förskolor är utsedda utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

de medverkande förskolorna har valts ut eftersom att de är lättillgängliga för oss forskare. 

Bryman (2011, s. 194) rekommenderar inte forskare att använda sig utav bekvämlighetsurval, 

då resultaten inte kan respresentera förskolor i sin helhet. Studien kommer därför endast 

representera de förskolor som studien innefattar. 

I studien har åtta anställda pedagoger intervjuats, fyra på varje förskola. Urvalet är 

begränsat till endast anställda pedagoger på grund av att målgruppen kan ha större insikt i det 

ämnet som studien behandlar. Pedagogerna som deltagit har slumpats fram genom 

lottdragning för att på så vis få en mångfald mellan avdelningarna på en förskola. 

Representanterna från A- förskolan fördelades relativt jämnt mellan förskolans åldersindelade 

avdelningar. På B- förskolan bidrog slumpningen till att tre av fyra representanter arbetade på 

samma åldersbaserade avdelning (1-2 år), vilket i sin tur resulterade i en obalans på den 

förskolan. 

4.1.3. Genomförande 

Som grund för studien genomfördes en mindre pilotintervju i avseende att kontrollera 

intervjufrågornas lämplighet i relation till studiens syfte. Utifrån pilotstudien omformulerades 

frågorna något då de tidigare uppfattats något tolkningsbara. Eventuella följdfrågor 

formulerades som stöd för intervjuaren då pilotintervjun påvisade ett behov av detta för att 

respondenten skulle ges möjlighet att kunna utvidga sina svar ytterligare. 

Missivbrev (bilaga 1), deltagarblankett (bilaga 2) och intervjufrågor (bilaga 3) lämnades 

av båda forskarna personligen, en dag i förväg till pedagogerna på förskolorna. Bryman (2011, 

ss. 131-132) menar att det är av stor vikt att informera alla medverkande i en studie om 

undersökningens syfte och innehåll för att därefter låta de medverkande ta ställning till sin 

medverkan. Information lämnades till deltagarna av just den anledning som Bryman påpekar, 

samt för att ge deltagarna möjlighet att reflektera kring innehållet. 

De medverkande meddelades att intervjuerna sker dagen efter att missivbrevet och 

medgivarblanketten lämnats. Pedagoger som gav sitt medgivande, skrev under sin medverkan 

och deltog sedan i slumpningen av deltagare. På A- förskolan medverkade sju pedagoger i 

slumpningen medan fem pedagoger deltog i slumpningen på B- förskolan. Namnen på alla 

deltagare som ville medverka noterades på lappar och veks ihop. Därefter drogs fyra slumpvis 

valda namn på varje förskola och dessa blev de deltagare som representerade förskolorna i 

denna studie. 

Forskarna genomförde intervjuerna enskilt på varsin förskola för att effektivisera 

arbetet. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på förskolan i hopp om att minska 

störningsmoment. Enligt Kihlström (2007, s.51) är det av stor vikt att intervjuerna 

genomförs enskilt i ett lugnt och avskilt rum i den studerande verksamheten, vilket har 

eftersträvats i denna undersökning. Under två av intervjuerna på A- förskolan 

distraherades dock intervjun genom att en pedagog skulle använda kopiatorn som var 

placerad i samma rum. Även under två intervjuer på B- förskolan var en utomstående 
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närvarande i rummet där intervjuerna genomfördes. Intervjusessionerna har spelats in 

för att upprätta en god kvalité i bearbetningen av materialet vilket enligt Bryman (2011, 

s. 428) rekommenderas. Under första intervjun på B- förskolan, uppkom problem i den 

tekniska utrustningen. Detta resulterade i sin tur i att en av intervjuerna inte spelades in, 

men anteckningar fördes både under och efter intervjun. Materialet från denna intervju 

är alltså inte ordagrant citerat. 

Innan intervjuerna startade upplevde vi som intervjuare en viss förväntansfull 

nervositet, då vi sällan tillämpar rollen som intervjuare. Rollen som intervjuare handlade 

främst om att ställa de redan förberedda frågorna, klargöra frågetecken, lyssna aktivt samt få 

utvecklande svar genom planerade stödfrågor. Intervjusessionen började med att vi frågade 

de medverkande om de undrade någonting samt informerade om sekretess och rättigheter i 

undersökningen. Intervjuarna underrättade respondenterna om när intervjuerna började 

spelas in för att göra respondenterna medvetna om detta. Som intervjuare uppfattades att 

några av respondenterna kände sig något obekväma i situationen, vilket vi försökte minska 

genom att visa ett aktivt engagemang för svaren. En del av de medverkande pratade livligt 

och mycket medan andra svarade kort och koncist på frågorna. 
Under intervjuerna frångicks inte frågeformuläret utan intervjufrågorna ställdes i den 

ordningsföljd som deltagarna fått tilldelat sig i förhand. Följdfrågor ställdes vid några 

tillfällen utifrån förberedelsematerialet och det framkom även förtydligande frågor från 

intervjuaren. Vid en av intervjuerna på A- förskolan ställdes aldrig en av frågorna på grund 

av missförstånd från intervjuaren. Intervjuerna avslutades genom att respondenterna 

tillfrågades om de hade någonting att tillägga eller hade övriga frågor. Intervjuernas längd 

skilde sig åt mellan förskolorna. Intervjuerna på B- förskolan pendlade mellan fem till 

tretton minuter och på A- förskolan varade intervjuerna mellan tio till sjutton minuter. 

Intervjufrågorna utformades utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, vilket innebär att 

frågorna inte har något precist svar. Intervjufrågorna är avdelningsbaserade, alltså formulerade 

utifrån att pedagogerna ska reflektera kring hur arbetslagen arbetar med barns inflytande. 

Pedagogernas svar sammanställdes sedan till en representativ profil för hur hela förskolan 

arbetar med barns inflytande. Därefter genomfördes en jämförande process mellan förskolorna 

för att urskilja eventuella likheter och/eller skillnader i arbetet med barns inflytande. 

De fiktiva namnen slumpades genom användning av en hemsida
1 

på nätet. Hemsidan 

ger besökaren möjlighet att klicka på en knapp som slumpar fram antingen ett flicknamn eller 

pojknamn. Namnets könstillhörighet, kvinna eller man, singlades för varje deltagare. De 

fiktiva namnen innebär alltså att en kvinna kan ha ett mansnamn och tvärtom eftersom det 

inte påverkar studiens resultat. 

4.2.  Analysmetod 

Kvalitativa intervjuer vilar på en tolkningsbar grund. Det är viktigt att som forskare vara 

medveten om att skiljelinjen mellan vad som anses vara faktabedömning och vad som faller 

under värdeomdöme i en tolkningsprocess är osäker (Thurén 2007, ss. 57-103). Som forskare 

är vi medvetna om att en kvalitativ studie sänker den vetenskapliga reliabiliteten eftersom 

tolkningsutrymmet är stort. I denna studie förstås vikten av att tolkningsprocessen sker 

objektivt och med varsamhet, då det är en osäker process. 

I studien fokuseras en analysmetod som vilar på två olika inspirationskällor. Delvis har 

inspiration tagits från grounded theory, så som en jämförande processer, samt från en tematisk 

analys (Bryman 2011, ss. 513-522). Den kombinerade inspirationskällan har sammanställts 

och formats till en analysmetod som tros vara fördelaktig för denna undersökning eftersom 

den möjliggjorde en tydlig struktur och överblick av det insamlade datamaterialet. Inför 

analysen drogs inspiration av en tematisk analys. Analysmetoden innebär att forskaren skapar 

en ram för materialet som öppnar upp för möjligheter att finna kategorier och teman. En 

tematisk analys främjar möjligheten att undersöka skillnader och likheter för vad 
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intervjupersonerna resonerat kring studiens ämne genom en klarare överblick i analysschemat 

(Bryman 2011, s. 529). 

Intervjuerna i studien har valts att spelas in för att möjliggöra att i efterhand kunna 

lyssna på dem och sedan ordagrant skriva ner svaren på ett papper. Enligt Bryman (2011, s. 

526) finns det en risk med att spela upp intervjuer i efterhand. Han menar på att 

respondenternas svar kan tas ur sitt sammanhang och forskaren kan leta efter svar som 

passar efter studiens syfte och frågeställningar. Som forskare är vi medvetna om denna 

fallgrop men poängterar också den fördel som inspelat material kan ha. En fördel i att spela 

in materialet är att allt material verkligen kommer med och ingenting utesluts från studien. 

4.2.1. Genomförande 

Analysen påbörjades strax efter att insamlingen av data ägt rum. Intervjuarna textade enskilt 

och ordagrant ner sina egna intervjuer i ett dokument på datorn för att därefter påbörja 

bearbetningen av materialet. Analysen genomfördes vid ett flertal tillfällen med båda 

forskarna närvarande med ambitionen att tolka datamaterialet objektivt. Onödigt material 

som inte kunde kopplas till studiens syfte eller frågeställning reducerades och det övriga 

materialet färgkodades för att urskilja vem av pedagogerna som svarat vad. I studien har 

inspiration från grounded theory samt en tematiskanalys varit aktuell för att skapa en 

analysmetod som kan påvisa eventuella skillnader och/eller likheter mellan förskolorna. 

Svaren organiserades under respektive frågeställning för att få en bredare överblick över vad 

respondenterna svarat. Flera citat plockades ut från alla intervjuer och varje citat 

förtydligades genom att tolka dem till ett begrepp eller mindre meningar. Utifrån dessa 

begrepp eller meningar, bildades kategorier som omformades till rubriker. Ett analysschema 

skapades till varje förskola för att lättare få en överblick över vem som sagt vilka citat samt 

under vilken rubrik de tillhör. De två analysscheman som skapades speglar de olika 

förskolornas arbete med barns inflytande. Utifrån dessa analysscheman har även möjligheter 

och hinder i arbetslagens arbete urskilts och eventuella skillnader respektive likheter 

framkommit. 

4.3.  Forskningsetiska principer 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att skydda de 

medverkande från integritetsskador. Vetenskapsrådet (2011, s.41-42) poängterar att den 

metod som ligger till grund för en undersökning inte bara har betydelse för studiens 

bekvämlighet och lämplighet utan också är av etisk betydelse. Det är viktigt att som forskare 

agera med stor försiktighet gentemot alla deltagande i studien, då de medverkande annars 

kan riskera att kränkas eller integritetsskadas under undersökningen. 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra olika forskningsetiska principer att ta hänsyn till i 

forskningssammanhang, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7- 14). En forskare måste även ta hänsyn till 

begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och slutsatser. Dessa begrepp tar speciellt 

hänsyn till deltagarnas dolda identitet och integritet i studien. De medverkandes namn 

kommer redovisas i studien genom slumpvist valda kodnamn oberoende av kön och etnisk 

bakgrund (Vetenskapsrådet 2011, ss. 67-71). 

Enligt Kvale (1997, s. 105) består en kvalitativ intervjustudie av sju olika stadier som 

berör det etiska förhållningssättet. Denna undersökning tillägnar Kvales sju steg, för att på så 

vis hålla en god kvalité på studien. Undersökningen tematiserades, vilket innebär att studiens 

syfte formulerades innan val av metod. Studiens syfte är beroende av kvalitativa intervjuer 

som metod för att kunna genomföras och undersökas. Efter att tematiseringen ägt rum 

planerades studiens olika steg. I samband med studiens planering behandlades frågor kring 

hur samtycke, sekretess och informationskrav bör vägas in i undersökningen. I planeringen 

lyftes även faktorer som kan påverka studiens reliabilitet, så som bortfall, urval och 
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publicering, upp för att undvika eventuella fallgropar. 

Enligt Kvale (1997, s. 105) kan samspelet mellan intervjuare och respondent under en 

intervjusession påverka studiens resultat. För att minska samspelets påverkan var vår ambition 

som intervjuare att förhålla oss lugna och icke värderande gentemot respondenterna. 

Ambitionen var att skapa en god stämning i syfte att få respondenten att känna lugn inför 

intervjusessionen. 

För att skydda de medverkandes uttalanden i undersökningen har konfidentialitetskravet 

tagits i beaktning. Som forskare har vi varit noga med att inte sprida vidare enskilda uttalanden 

samt varit noga med att koda de deltagandes namn. 

I analysstadiet har vi med ambitionen om ett objektivt synsätt analyserat det insamlade 

materialet så värderingslöst som möjligt. Som forskare ifrågasätter vi och resonerar kring 

vilka konsekvenser som kan uppkomma för de medverkande vid en eventuell publicering. Vi 

är medvetna om att konsekvenser så som större förståelse och ifrågasättanden för hur studiens 

ämne kan yttra sig i verksamheten kan uppkomma. Det är också möjligt att personalens olika 

resonemang som förekommer i studien kan skapa goda såväl som mindre goda diskussioner 

mellan kollegorna i arbetslagen (Kvale 1997, s. 105). 

4.4.  Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011, s.49) förklarar begreppet reliabilitet som en definition av hur sanningsenligt 

en studies resultat är. Begreppet omnämner även sannolikheten för att en studies resultat 

upprepas om undersökningen genomförs på nytt. 

Begreppet validitet berör en studies frågeställningar och intervjufrågors relevans för 

syftet. En studies syfte ska alltid kunna återkopplas till undersökningens olika delar. En 

forskare kan arbeta för att öka en studies validitet genom att ifrågasätta undersökningens olika 

delar utifrån det valda syftet och frågeställningarna (Bryman 2011, s. 50). 

Det urval som studien vilar på är ett bekvämlighetsurval vilket har betydelse för 

studiens reliabilitet (Bryman, 2011, s. 194). Som forskare är vi medvetna om att resultatet för 

denna studie har avgränsats till att enbart representera de två förskolor som studien innefattar. 

För att stärka studiens reliabilitet formulerades intervjufrågorna som öppna frågor med 

utrymme för berättande svar. Som intervjuare var vi införstådda i att intervjufrågorna kunde 

uppfattas som svåra eller omfattande, därför formulerades ett antal stödfrågor. Stödfrågorna 

gav respondenten möjlighet att utvidga sina svar och fungerade som ett stöd för intervjuaren. 

En pilotintervju av en person med motsvarande barnskötarexamen och som jobbar aktivt 

med barn under pedagogiska förhållanden, genomfördes för att kontrollera intervjufrågornas 

validitet. Utifrån pilotintervjuns resultat har intervjufrågorna diskuterats och problematiserats 

ytterligare i relation till undersökningens syfte och frågeställningar för att stärka dess validitet. 

En kvalitativ studie ger forskaren möjlighet att tolka det insamlade materialet i 

analysarbetet. Det är av stor vikt att som forskare inneha förmågan att kunna tolka materialet 

utifrån ett objektivt synsätt. I denna studie ses det som en fördel att vara två parter i 

tolkningsprocessen som kan granska det insamlade materialet vilket ger studien en något 

stärkt reliabilitet. 

5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som är hämtat utifrån åtta intervjuer på två 

förskolor. Sammanfattningsvis resulterade studien i att förskolornas arbetslag ställs inför 

hinder och möjligheter som påverkar arbetet med barns inflytande. Resultatet är strukturerat 

utifrån rubriker som arbetslagen belyst som påverkande faktorer i arbetet. I de olika avsnitten 

kan skillnader och likheter mellan arbetslagens resonemang urskiljas. Som tidigare nämnt 

namnges förskolorna som A- förskolan och B-förskolan för att på så vis identifiera och 
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särskilja informationen som framkommit från varje förskola. Tabellerna nedan visar en 

indelning mellan pedagogerna på de olika förskolorna och är en hjälp för läsaren. Resultatet 

redovisas genom fiktiva namn på de olika förskolorna. 

 
 

A-förskolan 

Emily 

Adem 

Vanesa 

Bilal 

B- förskolan 

Towa 

Edward 

Axel 

John 
 
 

5.1.  Arbetslagens arbete med barns inflytande i rutinsituationer och 

bestämda aktiviteter 

Olika moment i förskolan beskrivs påverka barns inflytande på skilda sätt. Förskolorna har 

olika uppfattningar kring bestämda eller planerade aktiviteter som arbetslaget själva 

konstruerat i förskolan. Arbetslaget på A- förskolan anser att bestämda aktiviteter är en 

planerad aktivitet som sätter stopp för barns rätt att påverka. B- förskolans arbetslag anser 

motsatsen. De upplever att barns rätt att komma till tals under exempelvis samlingar, blir mer 

framträdande än vid andra aktiviteter. Arbetslaget upplever att de under dessa tillfällen får 

tiden att uppmärksamma barnen. 

John i B- förskolans arbetslag beskriver att barn under planerade aktiviteter har 

möjlighet att påverka sin situation på grund av att pedagogen har tid att följa barns intresse. 

Samlingar är en typ av planerad aktivitet som Towa belyser främjar barns inflytande. 
 

Jag tror nog att det är mest samlingar, där vi fångar upp alla barnen. Och sen har vi 

märkt att när det är mindre barngrupper så går det lättare i att bli mer fokuserad. 

(Towa) 

 
Bilal på A- förskolan framhäver att bestämda aktiviteter kan hämma barns inflytande genom 

att arbetslaget strukturerar upp dagen utan att ge barnen utrymme att påverka sin situation. 

Bilal förklarar vidare att detta kan bero på att lärandet står i fokus och eftersom Skolverket har 

vissa krav, minskas tiden för exempelvis fri lek. 
 

Det kan vara ett hinder ibland att ha för många bestämda aktiviteter av vuxna. Kan 

jag tycka. Men det kan inte ses som negativt heller, jag menar, det är ju lite som 

samhället är. Ibland har de inte lust att göra saker, men vi måste det ändå. Så är det. 

(Bilal) 

 
En skillnad mellan förskolorna som beskrivs beröra barns inflytande är rutinsituationerna 

under dagen. A-förskolans arbetslag resonerar kring att utelek, fri lek och matsituationer är 

tillfällen då barns inflytande ofta tillvaratas i verksamheten. Arbetslaget påpekar dock att 

momenten i viss mån påverkas av vuxnas bestämda ramar och gränser. 
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Det måste finnas struktur också, även i fria leken och då kan det ju bli så att vi får 

styra lite grann. Och kanske blir också barnens inflytande ibland drabbat hårt av det. 

(Bilal) 

 
B- förskolans arbetslag resonerar däremot att rutinsituationer begränsar barns möjlighet att 

påverka verksamheten och förklarar att arbetslaget ofta fråntar barn sin rätt till inflytande 

för att effektivisera arbetet. Majoriteten av arbetslaget är överens om att barnen får minst 

inflytande under vilan. Enligt Axel arbetar de på olika sätt med barns inflytande under vilan. 
 

Jag tycker att, vill man inte sova och är lite större då kanske man kan få gå upp då. 

Jag tycker det är helt okej men, min kollega tycker ju inte att barnen ska få gå upp. 

Hon tycker att dem ska sova allihopa. (Axel) 

 
John på B- förskolan menar att rutinsituationerna under dagen ger barnen mindre 

inflytande på grund av att arbetet måste ske effektivt. 
 

Under de fasta rutinerna får de mindre inflytande, då måste allting gå fort och flyta 

på bra. (John) 

 
Axel på samma förskola menar att barnen har möjlighet att påverka i väldigt små frågor 

under rutinsituationer. Arbetslaget arbetar med barns inflytande genom att ge barnen en dag i 

veckan där arbetslaget låter barnen prova att ta på sig kläder själva. 
 

Under påklädningen. Vissa dagar har vi så många barn. Det går lite automatiskt att 

man hjälper de utan att de kanske egentligen skulle behöva så mycket hjälp. Men 

sen, just på tisdagarna har vi bestämt att just då ska vi ge dem möjligheten. (Axel) 

 
Båda förskolorna förklarar att barnens inflytande i verksamheternas olika moment styrs av 

ramar och gränser. I B- förskolans arbetslag beskrivs barn ges möjlighet att påverka sin 

omgivning i små frågor. Arbetslaget på A- förskolan belyser flera exempel där vuxnas 

ramar och gränser kan bli hinder för barns inflytande. 

5.1.1. Valmöjlighet och små vals betydelse för barns inflytande 

Valmöjlighet och små val i verksamheten är ett handlande från arbetslagen som beskrivs 

påverka i vilken mån barn har inflytande i verksamheten. Arbetslaget på A- förskolan 
poängterar valmöjligheten medan B- förskolans arbetslag lyfter de små val som barnen får ta 
ställning till i verksamheten. 
A- förskolan specificerar sin beskrivning av arbete med barns inflytande genom att poängtera 

att de ger barn val under dagarna. Barnen erbjuds exempelvis valmöjligheter i 

inomhusmiljön. Emily beskriver att barn har många tillfällen till inflytande under hela dagen 

men belyser att barns inflytande exempelvis kan innebära valmöjligheter i den fria leken och i 

matsituationen. 
 

Vi diskuterar, när man ska gå ut och så, vad som är lämpligt att ta på sig, att vi för en 

diskussion. Vi säger inte att man måste ha det här och det här, utan det förs en 

diskussion vad som kan vara bra att ha på sig. Och att man får välja. (Vanesa) 

 
Vanesa beskriver att barnen erbjuds stora valmöjligheter i inomhusmiljön men 

att valutrymmet begränsas utifrån pedagogens förutsättningar och gränser. 

B- förskolans arbetslag förklarar en strategi för att främja barns inflytande som innebär 

att arbetslaget ger barnen möjlighet, att en dag i veckan, få prova att klä på sig själva utan att 

pedagogerna effektiviserar arbetet. På så sätt ger arbetslaget barnen möjlighet att göra små 

val i verksamhetens vardag, så som att exempelvis välja sina egna vantar till utevistelsen. 
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5.2.  Arbetslagens barnsyn och förhållningssätts betydelse för barns 

inflytande 

Sammanfattningsvis beskriver arbetslagen på förskolorna olika barnsyn och förhållningssätt 

som påverkar arbetet med barns inflytande. En skillnad mellan förskolorna är synen på det 

kompetenta barnet. Båda förskolornas arbetslag är inom personalgruppen oeniga i sin syn på 

barn. Majoriteten av arbetslaget på A- förskolan har en tilltro till barns egen förmåga. De 

låter barnen prova själva och litar på att barnen kan avgöra om hjälp behövs. I B- förskolans 

har majoriteten av arbetslaget en syn där pedagogerna måste vara väldigt stöttande då 

omständigheterna runt omkring försvårar arbetet med barns inflytande. 

Arbetslaget på A- förskolan diskuterar olika kring vilken kompetens de anser att barnen 

besitter. Emily beskriver arbetslagets arbete genom att belysa en tilltro till barns förmåga. 

Hon poängterar arbetslagets grundtanke om att låta barnen få prova själva utifrån ålder och 

mognad. Bilal på samma förskola beskriver en annan syn på barns kompetens som innebär 

en mer stöttande pedagog i arbetet med barn. 
 

Alltså barnen är ibland inte ens klara med vad de gör. Man måste hjälpa till, 

stötta dem lite vidare till någonting. (Bilal) 

 
Towa som arbetar på B- förskolan, ser svårigheter i att uppmärksamma barns intressen då det 

krävs stor lyhördhet och stöd från arbetslagets sida. Hon belyser även att det är ett stort hinder 

att barnen inte kan prata. Edward påpekar svårigheten med barnens ålder och framhäver 

åldern som en faktor som påverkar barns möjlighet till inflytande. 
 

Hade de vart äldre barn så hade de väl haft mer inflytande över hela dagen är jag 

helt övertygad om. (Edward) 

 
A- förskolans arbetslag verkar ha olika förhållningssätt till barns inflytande i verksamheten. 

Vanesa på A- förskolan menar att pedagogerna ibland måste bestämma när barnen ska gå ut 

och syftar då till barnens behov av frisk luft samt personalbrist som påverkande faktorer för 

barns inflytande. Vanesa påpekar dock att det vore önskvärt att barn fick välja om de vill gå 

ut eller inte. Emily på samma förskola förklarar att barnen ibland inte har inflytande över 

verksamheten på grund av de fasta hållpunkterna under dagen. Hon poängterar dock att dessa 

hållpunkter är rotade i barnens behov och önskemål. Bilal beskriver ett förhållningssätt som 

innebär en ömsesidig diskussion mellan barn och pedagog kring val i verksamheten och det 

innebär då att vara lyhörd inför barnens behov. Adem på samma förskola, klargör sin syn på 

barns inflytande genom att beskriva det förhållningssätt som intas i arbetet med barnen. 
 

Jag vill inte vara ett hinder och därför vill jag vara medsökande också. Det är ju 

inte bara jag som ska leda utan det är barnen som ska leda och det blir ett 

inflytande. (Adem) 

 
Vanesa, på A- förskolan, förklarar att vuxnas bristande fantasi och negativa inställning 

till problem kan minska barns inflytande. Adem beskriver i nedanstående citat att 

pedagogers okunskap om inflytande kan influera i vilken mån barn får påverka 

verksamheten. 
 

Om pedagoger inte ger barnen tillfälle att få inflytande. Det är också ett hinder 

som pedagog, att inte ha kunskapen (…) Så det är ett hinder, om inte pedagoger 

kan se till barnens intresse.(Adem) 

 
Bilal på A- förskolan påpekar också att styrning från pedagogerna kan vara en positiv del 

i barns lärande, då barnen förbereds inför samhället. Vanesa, från samma förskola, 

överensstämmer om ramarnas betydelse för barns lärande. Bilal beskriver en strategi om 
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att gå undan med barnen som inte vill delta i en aktivitet för att på så vis låta barnen få 

tänka om. 
 

De barnen som absolut inte vill, på grund av, det kan vara var som helst, så får vi gå 

undan med dem lite grann och så kan de tänka om lite grann och så kommer de 

tillbaks. Så vi tvingar inga barn till någonting, men självklart att vi, det finns grejer 

som vi bestämmer åt gruppen. (Bilal) 

 
Vanesa förklarar även att pedagogerna försöker låta bli att säga nej till barnen som en 

strategi för att öka barns inflytande och möjlighet till att påverka. Hon belyser vikten av att 

förklara varför ett barns förfrågan inte kan genomföras för att ge barnet större förståelse för 

situationen. Vanessa utvecklar hennes tankar kring ett demokratiskt förhållningssätt som de 

försöker sträva efter i förskolan. 
 

Vår tanke är ju att det ska vara demokratiskt, att vi ska lyssna på alla, att alla är lika 

värda, att i vardagen kan man säg, så är det lika viktigt att prata färdigt med ett barn 

som det är att prata färdigt med en vuxen. Eller att barnen som pratar får prata 

färdigt innan jag som vuxen kommer och avbryter och att barnen inte får avbryta 

mig när jag håller på att prata med ett annat barn eller en vuxen. (Vanesa) 

 

5.2.1. Arbetslagens arbete med att uppmärksamma barns intresse 

Att uppmärksamma barns intresse är ett handlande som arbetslagen beskriver främja barns 

inflytande. Båda förskolorna bekräftar att en pedagog alltid måste vara lyhörd, tolka 

kroppsspråk och vara villig att lyssna på barnen för att kunna uppmärksamma barnets behov, 

intressen och önskemål. B- förskolans arbetslag beskriver i större utsträckning att det finns 

svårigheter i att se barns intresse, eftersom många av barnen inte har något verbalt tal. 

Arbetslaget på A- förskolan fokuserar främst på att lyssna till barns åsikter och möta dem 

med respekt medan de i arbetslaget på B- förskolan har lagt fokus på att tolka kroppsspråk. 

Adem, från A- förskolans arbetslag, förklarar hur barns intresse tas tillvara i arbetet 

med barnen. Adem beskriver hur de följer barns intresse och frångår den planerade aktivitet 

som påbörjats. Adem svarar på frågan ”Hur kan man se att barn har inflytande på er 

förskola?” och förmedlar ett beskrivande svar. 
 

Jag kan se det på att om vi har ett mål som pedagoger och så börjar vi med en 

aktivitet och så vill barnen utforska åt andra hållet, då går vi med på det. Det blir inte 

så här att ”nu ska vi göra det här, för att vi ska ta oss dit”, utan vi sticker av lite hur 

barnen vill. (Adem) 

 
Under alla intervjuer belyser arbetslaget på B- förskolan förmågan att uppmärksamma barns 

intresse för att på så vis ge barn möjlighet till inflytande. Arbetslaget på B- förskolan anser 

att arbetet med att främja barns inflytande i verksamheten är roligt då arbetet blir mer på 

barns villkor och att pedagogerna tar vara på barnens idéer och intressen. 
 

Vi har diskuterat mycket om att det blir mycket roligare att jobba med barn som har 

inflytande, och att jobba lite mer på deras villkor och att ta vara på deras idéer 

(John). 

 
Arbetslaget på A- förskolan är eniga om att det är viktigt att uppmärksamma barns intresse 

för att barn ska få inflytande över verksamheten. Olika strategier som tas upp under 

intervjuerna behandlar ämnet kring att uppmärksamma barns intresse. Arbetslaget arbetar 

bland annat med att forma barngruppen till mindre smågrupper. Adem beskriver att 

anteckningar tas under varje tillfälle för att tillvara ta barns tankar och funderingar tills 

nästkommande tillfälle med smågrupper. Vanesa förklarar att arbetslaget ofta för diskussioner 

tillsammans med barnen för att få reda på barnens åsikter i olika sammanhang. En tredje 
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strategi som beskrivs i arbetslaget på A- förskolan är att fördela barnantal i förskolans olika 

utrymmen för att på så vis ha förutsättningen till att uppmärksamma varje barns behov och 

önskemål. 
 

Vi kör ju inte så många i hallen samtidigt, och där är ju då en pedagog som kan 

räcka till för fler då, att man är en mindre grupp, så är det ju lättare, att se barnen, att 

ha tid för dem helt enkelt och att kunna hjälpa om det är det de behöver. (Emily) 

 
I B- förskolans arbetslag beskriver Axel att material tillförs i verksamheten med 

utgångspunkt i vad arbetslaget uppfattar vara barns intresse. Axel menar att arbetslaget 

arbetar genom att observera och tolka barnens kroppsspråk för att uppmärksamma barnens 

intresse. 
 

Men vi försöker se vad de är intresserade av, vad de pekar på och vad de blir glada 

av. Vi försöker också att tillföra material. (Axel) 

 
Sammanfattningsvis beskriver båda förskolorna att de försöker se och följa barns intresse när 

de arbetar med barns inflytande i verksamheten. Tillvägagångssättet för att uppmärksamma 

barns intresse, skiljer sig till viss mån åt mellan förskolorna. Arbetslaget i A- förskolan 

fokuserar mer på att lyssna till barnens åsikter. Arbetslaget på denna förskola belyser olika 

strategier för att tillgodose barnens inflytande så som att bland annat anteckna barns tankar 

för att sedan fortsätta med dem under nästa tillfälle. B- förskolans arbetslag fokuserar istället 

mer på att se barns intresse genom att tolka kroppsspråk och tillföra material. 
 

5.3.  Organisatoriska förutsättningars som hindrar och möjliggör 

arbetet med barns inflytande 

Nedan presenteras arbetslagens resonemang kring hur de organisatoriska 

förutsättningarna hindrar och möjliggör arbetet med barns inflytande. Även lärmiljön 

presenteras som en påverkande faktor för barns inflytande. 
 

5.3.1. Tids- och personalbrist samt stora barngrupper 

Sammanfattningsvis beskrivs organisatoriska förutsättningar påverka arbetet med barns 

inflytande i de olika förskolorna. Personalbrist, tidsbrist och stora barngrupper är tre faktorer 

som är återkommande genom alla intervjuer. B- förskolans arbetslag har främst lagt fokus 

på att stora barngrupper påverkar arbetet då arbetslaget inte har möjlighet att se varje barn 

eftersom barnen är för många. Arbetslaget på A- förskolan har relativt skilda uppfattningar 

kring vad som främst framkommer av dessa tre faktorer. Stora barngrupper och personalbrist 

kan uppfattas som mest återkommande i arbetslagets resonemang. Arbetslaget på A- 

förskolan har resonerat kring fler påverkande faktorer i arbetet med barns inflytande än vad 

B- förskolans arbetslag har gjort. 

Emily på B- förskolan beskriver att om tiden inte räcker till kan arbetslaget inte heller 

uppmärksamma och se barns behov och intressen, vilket påverkar barns inflytande. Bilal på 

samma förskola påpekar att personalbrist är en väldigt stor bov i att tillgodose barns 

inflytande i förskolan. Adem, i samma arbetslag, lyfter istället att stora barngrupper 

påverkar barns möjlighet till inflytande. 
 

Jag kan tycka att, har vi för många barn så har inte vi utrymme till att se varje 

individ, det blir ren barn… alltså det är hemskt att säga, men det blir ren 

barnpassning och så ska det ju inte vara. (Adem) 

 
B- förskolans arbetslag poängterar att stora barngrupper och tidsbrist påverkar barns 



22 

inflytande. De beskriver att arbetslaget inte hinner agera utifrån det enskilda barnets 

uttryck för intresse eller behov ifall det är för lite tid och för många barn. Axel påpekar att 

stora barngrupper hindrar arbetslaget att ge barn inflytande då säkerheten måste prioriteras. 
 

Men de är ju inte heller i alla lägen som vi har möjlighet att dela på oss. Stor 

barngrupp gör ju att vi får tänka på säkerheten först. De är det viktigaste. Och då kan 

man inte säga ja till allt. (Axel) 

 
Båda förskolorna beskriver andra faktorer som kan påverka barns inflytande utöver 

personalbrist, tidsbrist och stora barngrupper. Arbetslaget på A- förskolan tar upp faktorer 

som pengar, okunskap och vuxnas bristande fantasi samt negativ inställning i arbetet, som 

påverkande faktorer av barns inflytande. B- förskolans arbetslag har utöver personalbrist, 

tidsbrist och stora barngrupper även nämnt, att kommunikationen mellan pedagoger, barns 

ålder och barns svårigheter att uttrycka sig verbalt, hindrar arbetslagets arbete med barns 

inflytande. 

Vanesa på A- förskolan, förklarar att pengar kan påverka barns inflytande. Hon menar 

att allting kostar pengar och på så sätt kan inte allt som barnen önskar tillgodoses i 

verksamheten. 
 

Sen finns det ju alltid, handlar det ju alltid om pengar också, man kan ju inte göra 

vad som helst för det kostar pengar. (Vanesa) 

 
I B- förskolans arbetslag tas arbetslagets kommunikation upp som en påverkande faktor av 

barns inflytande. Axel menar att när arbetslagets kommunikation brister, hämmar det barns 

inflytande. Axel beskriver att arbetslaget inte har arbetat tillsammans en längre tid, vilket 

enligt honom kan påverka arbetet. En annan faktor som arbetslaget på B- förskolan beskriver 

är barnens ålder och oförmåga att uttrycka sig verbalt. De menar att det läggs stor vikt vid att 

pedagogerna är lyhörda för barnens behov och intressen. 
 

Det största hindret tycker jag, det är väl att de inte kan prata. För då visar dem ju inte 

riktigt, alltså de kan ju inte säga vad de tycker och tänker. Så det lägger ju mer vikt 

på vad vi ser och vad vi hör. Så är man inte lyhörd, å är man inte uppmärksam hela 

tiden så märker man ju ingenting. (Towa) 

 

5.3.2.  Miljöns betydelse för barns inflytande 

Miljön är för båda förskolorna sammanfattningsvis en faktor som hindrar och möjliggör 

arbetslagens arbete med barns inflytande. Båda förskolorna förklarar att miljön främjar barns 

inflytande, men de har valt att lägga fokus på olika områden i miljön. I B- förskolan har 

arbetslaget valt att lägga stor vikt vid just tillförandet av material vilket också arbetslaget i A- 

förskolan belyser till viss del. 

Arbetslaget på B- förskolan poängterar betydelsen av att tillföra material som stimulerar 

och utgår ifrån barns intresse. Axel förklarar att arbetslaget av en slump upptäckte barnens 

intresse för Babblarna när de satte igång teven. Arbetet med Babblarna har därefter 

utvecklats vidare i verksamheten. Edward från samma förskola resonerar liknande. 
 

Det handlar ju om det här att försöka se vad de intresserar sig för. Försöka tillföra 

material som kan bygga vidare på deras intressen. (Edward) 

 
Arbetslaget på A- förskolan beskriver vikten av att tillföra material i miljön som utgår från 

barns intressen. De fokuserar främst på lärmiljöns tillgänglighet, men belyser till viss del 

också vikten av att tillföra material som kan stimulera barnen till nya intressen. Flera av 

pedagogerna beskriver att de har utformat miljön på avdelningarna utifrån barnens intresse. 
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Emily förklarar att de vuxna, genom samtal och observation uppmärksammar det barnen är 

intresserade av och formar sedan verksamheten utefter det.  Arbetslaget tillför material samt 

utformar lärmiljöer som är anpassade utifrån barnens intresse och önskemål. 

 

I miljön så har vi försökt tillgodose det barnen är intresserade av, sen är det ju 

väldigt svårt att få alla intressen tillgodosedda men vi försöker ju på något vis och 

där kan man liksom välja vem man vill leka med och vad man vill leka å vi 

uppmuntrar ju till det, så då får man ju ett eget inflytande över vad man gör. 

(Vanesa) 

 
Bilal från arbetslaget på A- förskolan, beskriver att arbetslaget även tillför material som inte 

stimulerar barns nuvarande intresse, med syfte att barnen ska inspireras till nya 

intresseområden. Det framgår i en av intervjuerna att arbetslaget försöker påverka barns 

intresse genom att tillföra andra material än vad barnen önskar för att bidra till upptäckandet 

av nya intresseområden. 
 

Vi har diskuterat ibland att man måste erbjuda barnen mera saker så att de, även i 

den här fria leken, kan välja att göra någonting annat än att bara leka mamma, 

pappa, barn eller bonde eller vad det nu är. Miljön måste ju utformas lite och ta fram 

saker och så för att få de nya intressena att växa fram. (Bilal) 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till litteratur och forskning kring ämnet. 

Vidare diskuteras och problematiseras studiens metod i förhållande till studiens syfte och 

riktlinjer inom forskning. 

6.1.  Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen problematiseras studiens resultat i relation till litteratur och forskning. 

Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom relevanta rubriker som poängterar 

arbetslagens arbete samt hinder och möjligheter i arbetet med barns inflytande. 

Frågeställningen kring de likheter och skillnader som framkommit i resultatet diskuteras 

under varje rubrik. I resultatdiskussionen diskuteras arbetslagens arbete med rutinsituationer 

samt bestämda aktiviteter och den valmöjlighet som barn ges under dessa tillfällen. Vidare 

diskuteras betydelsen av arbetslagens barnsyn och förhållningssätt med fokus på tilltro till 

barn samt förmågan att uppmärksamma barns intresse. Slutligen diskuteras de 

organisatoriska förutsättningarna som arbetslagen resonerat kring. I det avsnittet fokuseras 

faktorer som tids- och personalbrist och stora barngrupper samt lärmiljöns betydelse för 

barns inflytande. 

6.1.1. Arbetslagens arbete med barns inflytande i rutinsituationer och bestämda 

aktiviteter 

Studiens resultat visar en skillnad i vilken mån barns inflytande tas tillvara i rutinsituationer. 

Arbetslaget på B- förskolan menar att rutinsituationer så som måltider, påklädning inför 

utevistelsen samt blöjbyten blir effektiviserat på grund av tidsbrist. Arbetslagets resonemang 

kring sitt arbete styrks av Skolverket (2016, s. 17) som beskriver att på- och 

avklädningssituationer, utevistelsen, vilan och förberedelser innan lunch är tillfällen då 

personalbristen i förskolan blir påtaglig och barnantalet ökar. 

Arbetslaget på A- förskolan lyfter inte problematiken med tidbristen i rutinsituationerna 

i lika hög grad. A- förskolans arbetslag framhäver istället en mer positiv inställning till 

rutinsituationerna då de anser att barnen har fler möjligheter att påverka sin omgivning under 

dessa tillfällen. De rutinsituationer som arbetslaget anser vara mest främjande för barns 
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inflytande är fria leken, matsituationerna och uteleken. Westlund (2010, ss. 85-87) beskriver 

lekens betydelse för barns inflytande och demokratiska rättigheter. Dewey (1948, ss. 52- 53) 

styrker att leken gynnar barns inflytande, vilket återfinns i A- förskolans arbete med fria leken 

och uteleken. 

Skillnaden mellan arbetslagens resonemang är tydlig och kan bero på förskolornas olika 

förutsättningar i form av personalstyrka och barnantal, men kan likväl bero på arbetslagens 

inställning. Arbetslaget på B- förskolan kanske förväntar sig de rätta förutsättningarna för att 

bedriva ett arbete med god kvalité. En annan anledning till att arbetslaget på B- förskolan 

anser att rutinsituationerna står i vägen för att gynna barns inflytande skulle kunna vara 

arbetslagets brist på sammansvetsning. Enligt resultatet är pedagogerna i arbetslaget helt 

samstämmiga i att vilan är den rutinsituation under dagen som barnen får minst inflytande 

under. Enligt en av pedagogerna framkommer det dock att det råder olika meningar kring 

huruvida vilan verkligen behöver vara en inskränkande rutin på barns inflytande som det 

beskrivs vara. Pedagogen i fråga menar att äldre barn som inte vill sova borde få välja att 

istället göra något annat. Pedagogen beskriver också att det råder delade meningar kring detta 

och att en annan pedagog i arbetslaget anser att alla barn måste vila. Arnér (2009, ss. 57-58) 

belyser att barns inflytande i viss mån kan påverkas och i vissa fall hindras av att pedagoger 

finner en osäkerhet inom ämnet i relation till övriga kollegor. Eftersom arbetslaget på B- 

förskolan inte arbetat tillsammans någon längre tid kan pedagogerna i arbetslaget eventuellt 

inte arbetat ihop sig. Osäkerheten gentemot kollegorna skulle kunna göra rutinsituationerna 

inskränkande på barns inflytande eftersom arbetslaget kanske måste fokusera på att få 

rutinerna att flyta på bästa sätt. 

En annan skillnad som framträder i resultatet är att arbetslagen har olika syn på hur vida 

barns inflytande tas tillvara i bestämda eller planerade aktiviteter i förskolan. Arbetslaget i B- 

förskolan lyfter samlingarna som ett moment då barnens inflytande främjas. Samlingarna 

beskrivs bidra till att pedagogerna får tillfälle att lyhört fånga upp barnens intresse. I Lpfö98 

(rev. 2010, s.12) framkommer det att barns inflytande bör ligga till grund för en 

förskoleverksamhets planering av verksamhetens innehåll. Det finns alltså här ett samband 

mellan läroplanens mål och arbetslagets beskrivande arbetssätt med barns inflytande. A- 

förskolans arbetslag resonerar inte i lika stor utsträckning kring de planerade aktiviteternas 

betydelse för barns inflytande. 

6.1.2. Begränsad valmöjlighet och pedagogers ramar och gränser i bestämda 

aktiviteter och rutinsituationer 

Studien visar att arbetslagen på båda förskolorna erbjuder barnen inflytande och frihet inom 

vissa gränser. Venninen et al. (2013, s. 216) menar att pedagoger spelar en väsentlig roll i 

arbetet med att ge barn inflytande, då det är pedagogerna som har förmågan att styra graden 

av inflytande. På A- förskolan resonerar arbetslaget kring att barn får möjlighet till inflytande 

inom vissa vuxenbestämda ramar och gränser. B- förskolans arbetslag resonerar inte kring 

detta i lika stor utsträckning. Dewey (1990[1956], ss. 8-9) kritiserar traditionella förskolor 

där regler och gränser sätts på grund av lärarens intresse och behov. 

Arbetslaget på A- förskolan beskriver en samlingssituation, alltså en bestämd aktivitet, 

med problematiken att vissa barn inte vill delta. Pedagogen menar att barn som inte vill delta 

skiljs från gruppen för att ”tänka om” innan de återgår till samlingen. Eftersom pedagogen 

förutbestämt att barnet efter ”omtänkandet” återgår till samlingen kan det uppfattas som att 

barnet inte självmant tänker om, utan att det är pedagogen som övertalar barnet. Arbetssättet 

som pedagogen beskriver kan kopplas till Harts (1992, s.6) steges lägsta nivå, manipulation. 

Steget speglar den lägsta grad av inflytande ett barn kan uppnå. Fenomenet innebär att vuxna 

bygger upp en fasad av att barn har inflytande som de egentligen inte har. Hart beskriver ett 

annat exempel på denna tvetydighet som innebär att barn erbjuds möjlighet att påverka ett 

beslut genom rådfrågning. Barnets förslag tas dock inte i beaktning till det slutliga 
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beslutsfattandet, vilket enligt Hart är manipulation. Pedagogens resonemang tyder på att 

barnets tankar och vilja i relation till samlingen inte tas i beaktning i det slutgiltiga beslutet 

som innebär att återgå till samlingen. 

Arbetslaget på B- förskolan menar att barnen tillåts inflytande och påverkan, dock 

enbart i mindre frågor samt till viss del under specifika omständigheter. Qvarsell (2011, s. 65-

66) beskriver att denna valmöjlighetsbegränsning är vanligt förekommande i förskolor och 

förklarar att valmöjligheterna för barn begränsas ju yngre barnet är. En situation som tas upp i 

intervjun belyser en påklädningssituation där arbetslaget har bestämt att barnen ska gå ut och 

att barnen i viss mån får bestämma vad de ska ha på sig. I Arnérs (2009, ss. 5-13) studie 

framkommer pedagogers skeptiska inställning till barns medbestämmande i verksamheten, 

vilket kan kännas igen i B- förskolans arbetslags resonemang. Det arbetssätt som pedagogen 

beskriver kan återfinnas i Harts tredje nivå, tokenism. Nivån beskrivs som att barnen får 

möjlighet att påverka en situation, dock enbart mindre företeelser som avgränsas av ett 

vuxenbestämt område. Graden av inflytande beskrivs som den lägsta nivån av icke inflytande 

på grund av att de val barnen får göra inte påverkar ett innehåll eller en större kontext (Hart 

1992,ss. 8-9). 

6.1.3. Arbetslagens barnsyn och förhållningssätts betydelse för barns inflytande 

I studiens resultat framkommer pedagogers barnsyn och förhållningssätt som en 

påverkande faktor av barns inflytande. I detta avsnitt har de mest framstående barnsyner 

och förhållningssätt som framkommit i resultatet valts att diskuteras och problematiseras. 

6.1.4. En tilltro till barns förmåga 

Resultatet visar skilda resonemang kring arbetslagns tilltro till barns förmåga och 

kompetens. Majoriteten i A- förskolans arbetslag beskriver en syn som framhäver det 

kompetenta barnet medan majoriteten i B- förskolans arbetslag framhäver en syn på barn 

som ofärdiga och som är i stort behov av vuxet stöd. B- förskolans arbetslag menar att ett 

arbete med äldre barn hade inneburit mer inflytande för barnen. Arbetslagets resonemang 

styrks av Sommer (2005, s. 70) som redogör för att barn kan påverkas negativt av att få för 

stort inflytande. Eftersom inflytande och medbestämmande innebär konsekvenser som 

förpliktelser och ansvar, kan ett litet barn behöva stöd av en pedagog i vissa beslutsfattanden. 

Ett barn som får för stora förpliktelser och för stort ansvar i relation till barnets 

utvecklingsfas kan enligt Sommer fara illa. Därför kan pedagoger av säkerhetsskäl minska 

barns inflytande. 

Majoriteten i A- förskolans arbetslag har tendenser till barnsynerna det vakna men 

fattiga barnet och det rika barnet. I barnsynen det vakna men fattiga barnet beskrivs 

pedagogerna ha som utgångspunkt att stimulera barnets utveckling, men främst utifrån vad 

de vuxna anser att barnen ska lära sig och vad pedagogerna anser vara rätt (Dahlberg & Åsén 

2011, s. 247). En del tendenser tyder på att arbetslaget på A- förskolan arbetar utifrån denna 

barnsyn, men även utifrån barnsynen det rika barnet. I denna barnsyn är pedagogen en 

medforskare i barnets upptäckter. Pedagogen har en tilltro till barnets förmåga och vill 

tillsammans med barnet skapa en värld tillsammans. Pedagogen följer barns intresse, lyssnar 

och hjälper barnet att forma sin värld (Dahlberg & Åsén 2011, s. 247). Arbetslaget på A- 

förskolan poängterar i sina resonemang, en tilltro till barnets egen förmåga, men belyser 

också vikten av att agera stöttande som pedagog. Arbetslaget beskriver att en grundtanke de 

har är att alltid låta barnen prova själva. Arbetslaget på B- förskolan resonerar också kring 

vikten av att låta barn prova själva, men fokuserar detta endast till en dag i veckan. En 

pedagog beskriver att det är under påklädningen inför utevistelsen som barn ges tid till att 

prova att ta på sig ytterkläder självständigt. Pedagogen resonerar kring att barn egentligen 

klarar att ta på sig själva, vilket speglar en tilltro till barns förmåga. Denna tilltro hämmas då 

arbetslaget arbetar effektiviserat på grund av ett stort barnantal. Arbetslaget speglar också en 
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barnsyn som pekar på den kompetens som barnen kommer uppnå istället för att se till den 

kompetens som barnen har. Qvortrup (1997, ss. 85-89) beskriver att barns delaktighet 

begränsas av den anledning att barn inte anses vara värdiga att påverka samhället i den 

utsträckning som vuxna får. Lansdown (2005, ss. 39-41) förklarar att det kan finnas en viss 

skyddande faktor från vuxna som ligger till grund för detta tillbakadragande av inflytande. 

De vuxna vill skydda barnen för det ansvar och skyldigheter som hör till samhället. 

B- förskolans arbetslag har snarlika tendenser till de barnsyner som arbetslaget på A- 

förskolan har, det vakna men fattiga barnet. Arbetslaget beskriver en ambition att stimulera 

barns utveckling och självständighet, men grunden till ambitionen är vad arbetslaget anser att 

barnen bör lära sig. En minoritet av arbetslaget beskriver dock en barnsyn som skiljer sig 

från arbetslagets majoritet. En pedagog i A- förskolans arbetslag beskriver barn som att de 

ibland inte riktigt vet vad de gör och att pedagogen i dessa fall måste agera stöttande och 

hjälpande. A- förskolans arbetslags minoritet beskriver att barnen ibland inte är klara med 

vad de gör, vilket går i samklang med Malaguzzis första barnsyn, det sovande och fattiga 

barnet. Det riktas kritik till denna barnsyn, då den kan resultera i ett förhållningssätt som 

begränsar barn. 

Enligt Arnér (2009, s. 39) måste pedagoger bortse från sin barnsyn för att låta barnen få 

mer inflytande i verksamheten. 

6.1.5. Förmågan att uppmärksamma barns intresse 

Arbetslagen i studien skiljer sig något åt i resonemangen kring hur barns inflytande tas 

tillvara. Arbetslaget på B- förskolan fokuserar mer på att se barns intresse jämfört med A- 

förskolan och hänvisar till barnens verbala förmåga och utvecklingsstadier som påverkande 

faktor. I Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) förklaras barns rätt att få uttrycka åsikter och 

intresse i den verksamhet som de befinner sig i. Arbetslaget på B- förskolan beskriver 

lyhördhet och observation som en alternativ väg i att uppmärksamma barns intresse och 

därigenom skapa möjlighet till inflytande. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2003, 

s.78) är fenomenet vanligt förekommande i förskoleverksamheter för de yngsta barnen. 

Pedagogerna i dessa verksamheter förväntas ha kunskap om barnens utvecklingsnivå och 

förmågan att ge barn inflytande och delaktighet genom tolkningar av bland annat kroppsspråk 

och andra uttryck. Barns förmåga till verbal kommunikation beskrivs inte vara nödvändigt för 

att ge barnen inflytande, vilket även påvisas av arbetslagen i denna studie. 

Arbetslaget på A- förskolan resonerar kring vikten av att lyssna till barnens åsikter och tankar 

för att skapa möjligheter till inflytande för barn. I Lpfö98 (rev. 2010, s. 12) beskrivs mål som 

belyser att tillvarata barns intresse i verksamheten och även Dewey (2004 [1916] ss. 77-84) 

anser att de ska ligga till grund för en verksamhet. 

En pedagog från A- förskolan beskriver en strategi som innebär att barnens samtal 

antecknas för att innehållet sedan ska kunna tas tillvara i nya sammanhang. Den strategi som 

pedagogen beskriver kan identifieras med ett förhållningssätt som speglas i Harts (1992, 

ss.11-12) steges femte och sjätte nivå. De grader av inflytande som beskrivs i nivåerna utgår 

ifrån den vuxnas intresse för barnens åsikter. Hart beskriver att barn som tillåts inflytande 

inom denna nivå rådfrågas och delar beslutsfattande tillsammans med den vuxna. 

Pedagogen på A- förskolan påvisar ett intresse för barnens åsikter genom att föra 

anteckningar om dessa. Det framgår att anteckningarna används för att tillvarata barnens 

åsikter i senare sammanhang, vilket visar tendenser till Harts sjätte nivå där barn beskrivs få 

tillgång till beslutsfattanden. En problematik är dock att det i denna studie är pedagogen 

som har makten att besluta om vilket eller vad av de åsikter som antecknas som följs upp vid 

ett senare tillfälle. Pedagogens strategi går därför inte helt att sammankoppla med Harts 

sjätte grad av inflytande, trots att pedagogen i fråga visar tendenser som beskrivs i nivån. 
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6.1.6. Organisatoriska förutsättningar som hindrar och möjliggör arbetet med barns 

inflytande 

I studien framkommer en hel del faktorer som påverkar barns inflytande i förskolan. I detta 

avsnitt diskuteras de organisatoriska förutsättningarna som arbetslagen beskriver påverkar 

arbetet med barns inflytande i relation till relevant litteratur. De organisatoriska 

förutsättningarna som framkom i studien är tids- och personalbrist, barnantal och lärmiljön. 

6.1.7. Tids- och personalbrist samt barnantalets betydelse för barns inflytande 

Resultatet visar att båda förskolorna poängterar att tids- och personalbrist samt stora 

barngrupper påverkar arbetet med barns inflytande. Arnér (2009, ss. 21-25) bekräftar att 

faktorerna kring mindre antal personal och stora barngrupper kan vara en orsak till varför 

barns inflytande blir inskränkt. En verksamhets personalstyrka påverkas av barngruppernas 

storlek då antal barn per pedagog ökar ju större barngrupp det är. Enligt Skolverkets allmänna 

råd (2013, ss. 23-25) rekommenderas det att ständigt diskutera verksamhetens utveckling för 

att anpassa arbetet utifrån barngrupperna. Det är intressant att problematisera detta råd ur en 

pedagogs aspekt, då pedagogerna enligt Sheridan et al.( 2009 ss. 101-103) studie upplever 

arbetsmiljön som stressig. Pedagogerna upplever att de inte har tid med annat än det 

pedagogiska uppdrag som finns för barnen och av den anledningen undanträngs då tiden som 

ska läggas till verksamhetens utvecklingsdiskussion. Granström (1998 se Asplund Carlsson, 

Kärrby & Pramling Samuelsson 2001, s. 71) poängterar pedagogers negativa effekt av denna 

cirkel och menar att pedagogers välbefinnande sjunker ju större faktorerna är. Arbetslaget på 

B- förskolan påpekar att de inte hinner ta tillvara på barns inflytande då barngrupperna är för 

stora och att det helt enkelt inte finns någon tid. 

I Sheridan et al. (2009 ss. 101-103) studie bekräftas det faktum att pedagoger ser 

svårigheter att följa läroplanens mål på grund av barngruppernas storlek, tidsbrist och en 

minskad personalstyrka.  Även Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelsson (2001, ss. 68-72) 

instämmer i sin studie men poängterar även att hög kommunikations och uttrycksmöjligheter 

samt utbildad och kompetent personal, har en betydande verkan på barns utveckling. I B- 

förskolans arbetslag förklarar de att personalen har bristande förmåga att få 

kommunikationen i arbetslaget emellan att fungera, vilket kan ge barnen en negativ inverkan 

på sitt inflytande i verksamheten. Vetenskapsrådets resultatdialog (2015, ss. 261-262) 

påpekar även att barns kommunikativa förmåga minskar i stora barngrupper. 

Arbetslaget på A- förskolan påpekar fenomenet att ha för många barn på ett ställe, kan 

vara ett hinder för barns inflytande i verksamheten. Då A-förskolas arbetslag påpekade att 

stora barngrupper och minskad personalstyrka hindrar barns inflytande i verksamheten kan 

ett samband ses mellan att faktorerna påverkar kvalitén för förskolans måluppfyllelse för 

barns inflytande. 

Kärrby (1997, s. 28) menar att kvalité är förknippat med en verksamhets förutsättningar 

vad gäller barngruppsstorlek, personalstyrka, utbildad personal och fungerande utrustning. 

Arbetslaget på B- förskolan kan tolkas överensstämma med Kärrbys resonemang. Arbetslaget 

beskriver sig vara beroende av faktorer så som personaltäthet, mindre barngrupper och mer 

tid för att inte behöva effektivisera sitt arbete. Arbetslagets effektivisering resulterar i att 

barns inflytande missgynnas och eftersom att barns inflytande är ett mål i läroplanen sjunker 

även verksamhetens kvalité då målen inte uppfylls. Bjureks et al. (I Kärrby 1997, ss. 27-29) 

menar dock till skillnad från Kärrby, att en verksamhets kvalité istället är förknippat med 

pedagogers kompetens. Pedagogen ska under sin utbildning ha tillägnat sig den grad av 

kompetens som krävs för att kunna se till alla barns bästa och därigenom utforma en 

verksamhet som möjliggör utveckling och lärande för alla barn. Det skulle kunna falla sig att 

arbetslaget på A- förskolan förlitar sig och tillägnar sin pedagogiska kompetens i de 

rutinsituationer som annars skulle kunna missgynna barns inflytande. 

Det samband som kan ses är att tidsbrist påverkas av för stort barnantal eftersom 
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arbetslaget då inte hinner med att uppmärksamma alla barn. Tidsbrist, personaltäthet och 

barngruppernas storlek kan i denna studie därför uppfattas som en ond cirkel. De råd 

som läggs fram för personalen är i mångt och mycket en extra uppgift som pedagogerna 

har i uppdrag att genomföra. 

6.1.8. Lärmiljön som påverkande faktor av barns inflytande 

Båda förskolorna beskrivs forma miljön för att barns inflytande ska tillvaratas. Förskolorna 

skiljer sig emellertid åt i hur arbetslagen använder sig utav miljön för att tillvarata barns 

inflytande. B- förskolans arbetslag har lagt stort fokus på att tillföra material som är anpassat 

efter barns intresse in i verksamheten, vilket även A- förskolan till viss del arbetar med. I B- 

förskolans arbetslag poängteras betydelsen av att tillföra material som stimulerar och utgår 

ifrån barns intresse. Pedagogerna beskriver bland annat hur arbetslaget tillfört Babblarna, 

bollar och dunkar som barnen tidigare visat intresse för in i lärmiljön. A- förskolans 

arbetslag arbetar också utifrån att tillföra material till miljöerna som utgår ifrån barnens 

intresse, men stimulerar även till nya intresseområden. Utbildningsdepartementet (2003, 

ss.10-11) förespråkar en förskolemiljö som är utformad med fokus på barnens intresse. 

Ansvaret för miljöns utformning ligger i pedagogens händer, men ska enligt förskolans 

läroplan förverkligas i relation till barnens tankar och idéer (Lpfö98 rev. 2010, s. 12). 

De Jong (2010, ss. 270-271) beskriver pedagogens betydelse för att främja miljöns 

egenskaper. Hon menar att när pedagoger medvetet använder miljön på ett kreativt och 

varierat sätt, främjas miljöernas kvalité för förskolebarnen. Eftersom båda arbetslagen arbetar 

med att anpassa miljöerna utifrån barns intresse, är miljöernas utformning på god väg att 

fullfölja de mål som finns kring barns inflytande i miljöerna. Bjureks et al. (I Kärrby 1997, 

ss. 27-29) poängterar att pedagogers kompetens är en viktig faktor som bidrar till förskolans 

kvalité, vilket i sin tur kan sammankopplas med De Jongs resonemang kring pedagogers 

kreativa arbete. Arnér (2009, ss. 10-21) belyser betydelsen av att förskolan anpassas efter de 

barn som befinner sig där och att barns intressen och idéer blir synliga i den pedagogiska 

verksamhetens miljö. Resonemanget styrks av Deweys teori (1948, ss. 52- 53) som 

framhäver att barns intresse, idéer och tankar ska återspeglas i miljöns utformning. 

Som tidigare nämnt arbetar arbetslaget på A- förskolan även med att inspirera barnen 

till nya intresseområden vilket Wallin (1996, s. 22) poängterar som en uppmuntran till att 

finna nya kunskaper. Arbetslaget beskriver bland annat att nya material tillförs i avseende 

att stimulera barnen till att leka något annat än enbart de vanligast förekommande lekarna, 

så som mamma, pappa, barn. Arbetssättet återfinns i Utbildningsdepartementet (2003, s. 11) 

som menar att pedagoger till fördel kan utforma miljöer som stimulerar barn att bilda sig en 

förståelse för någonting som pedagogerna anser vara utvecklande för barnen. I denna 

undersökning framkommer inte arbetslagets bakomliggande tanke med att tillföra material 

som stimulerar till nya lekar. Att ge barnen stimulans till att leka en ny lek kan mycket väl 

vara grunden i ett pedagogiskt syfte att låta barnen skapa sig en förståelse kring ett visst 

område. Pedagogen i fråga beskriver dock en intention att få barnen att frångå de vanligaste 

lekarna, men det framkommer inte vad pedagogen istället hade önskat att barnen leker. 

Pedagogens resonemang är därför inte riktigt i samklang med utbildningsdepartementets 

riktlinjer. Wallin (2013, ss. 87-88) beskriver miljöns betydelse för barns självständighet och 

aktiva liv i förskolan. Wallin menar på att miljöns utformning påverkar barns förmåga till 

självständigt agerande och kan, om miljön hämmar, frånta barnen sin rätt till inflytande över 

sin egen kropp. 
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6.2.  Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras genomförandet av metoden. Påverkande faktorer som 

framkom under intervjusessionerna tas upp och diskuteras i relation till hur det 

eventuellt kan ha påverkat studiens resultat. 

Som forskare eftersträvades att få ett relativt brett omfång av pedagoger från olika 

avdelningar på förskolorna för att få ett representativt urval för förskolornas arbetslag. Av 

tidsbristande skäl valde vi att ha ett urval på fyra pedagoger på varje förskola som enligt 

Bryman (2011, s. 350) kan randomiseras genom slumpning om det inte har betydelse för 

studiens syfte. Slumpningen utgick från de pedagoger som ville medverka i vår studie och 

det resulterade i en skillnad mellan förskolornas avdelningsrepresentanter. B- förskolans 

representanter omfattas till största del av pedagoger som arbetar med de yngre barnen. Vid 

reflektion under analysarbetet upptäcktes att urvalets metod borde bestämts när alla 

medgivarblanketter lämnats in och en klarare överblick av avdelningsplaceringar och urvalets 

omfång skapats. På det viset hade möjligen urvalet blivit mer utbrett mellan avdelningarna 

och på så sätt utmynnat i ett mer representativt resultat. 

På grund av tekniska problem föll en av intervjuerna på B- förskolan bort. Intervjun 

genomfördes men materialet som framkom spelades aldrig in. På grund av bortfallet har en av 

intervjuerna endast baserats på intervjuanteckningar. Vi är medvetna om att denna variation 

kan påverka studiens reliabilitet av den anledning att det material som antecknats redan har 

tolkats vid framtagandet. 

Ambitionen var att alla intervjuer skulle genomföras i ett avskilt och lugnt rum på 

förskolorna. Kihlström (2007, s.51) poängterar intervjuernas ostördhet som en viktig faktor 

för att underlätta intervjusessionerna. Under två av intervjuerna på B- förskolan befann sig 

dock en utomstående i rummet under hela intervjusessionerna. Den utomståendes närvaro 

kan ha påverkat respondenterna som intervjuades vid tillfällena. Inte heller under 

intervjuerna på A- förskolan genomfördes dem utan distraktion. Under två av intervjuerna 

befann sig en pedagog i samma rum för att kopiera eller skriva ut papper på kopiatorn. 

Bryman (2011, s. 203) belyser en vanligt förekommande felkälla som innebär att en 

intervjuare tolkar respondentens svar på felaktigt sätt. När analysen genomfördes minskades 

risken för att feltolka ett svar då vi med var två som genomförde analysen. Fördelen med att 

vara två var att vi ständigt påminde varandra om när en tolkning av ett påstående utgick från 

de egna förutfattade meningarna och inte enbart från respondentens svar. 

7. DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser i relation till didaktiska konsekvenser för 

förskolläraryrket samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1.  Slutsatser i relation till yrkesrollen 

De slutsatser som kan dras i relation till studiens resultat är att arbetet med barns inflytande i 

förskolan är ett omfattande och problematiserat område. Krav på att barns inflytande ska 

tillgodoses i förskolan återfinns i såväl Läroplanen och skollagen som i Barnkonventionen, 

men förutsättningarna för att bedriva själva arbetet anses begränsade enligt studiens resultat. 

De didaktiska slutsatser som kan dras i förhållande till studiens resultat är att barn i 

förskolan tycks i många fall få möjlighet till en relativt låg nivå av inflytande. En förklaring 

för detta kan vara de organisatoriska förutsättningarna som båda arbetslagen anser vara 

hämmande för barns inflytande. I arbetslagens resonemang framkommer inte några tydliga 

uttalanden kring pedagogers egen påverkande roll. Däremot framkommer tydliga uttalanden 

som kan hänvisas till olika barnsyner, som i relation till forskning både kan främja och 

hämma barns inflytande i förskolan. Pedagogers barnsyn och förhållningssätt har 
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genomgående diskuterats och kan därför vara en av de större faktorerna som påverkar hur 

vida barn ges möjlighet att få inflytande i förskolan. Den medvetenhet kring de påverkande 

faktorerna som framkommit från studiens resultat kan skapa reflekterande möjligheter för 

lärarstudenter och verksamma pedagoger. Med vetskapen om att barnsyn och förhållningssätt 

är en av de större påverkande faktorerna i arbetet med barns inflytande, kan pedagoger 

möjligen ha överseende med de organisatoriska förutsättningar som anses hindra arbetet. 

Barns inflytande beskrivs gynnas av att barnen uppnått en utvecklingsnivå som innebär 

att de tillägnat sig ett verbalt språk. Inflytandet förstås dock ändå tillgodoses genom 

pedagogers lyhördhet i arbetet med yngre barn. 

I samband med genomförandet av studien har en större förståelse för hur arbetslag kan 

arbeta med barns inflytande på olika förskolor utvecklats. Vi har även reflekterat en hel del 

över vår egen yrkesroll och hur studiens resultat har gett oss mer kunskaper kring ämnet. 

Studien har för oss bidragit till mer kunskaper kring hur inflytande kan tillämpas i förskolan 

samt förstått att det finns olika faktorer som påverkar hur vida barns inflytande kan tas till 

vara. Vi har med hjälp av intervjuerna, litteratur och forskning kommit fram till att inflytande 

i förskolan påverkas av organisatoriska förutsättningar samt vilken barnsyn och 

förhållningssätt som pedagogerna själva har. 

7.2.  Förslag till fortsatt forskning 

För att undersöka studiens ämnesområde ytterligare och mer djupgående hade en fortsatt 

undersökning kunnat genomföras med observationer och barnintervjuer som metod. För att 

öka studiens reliabilitet hade det varit av intresse att utföra en vidare studie som täcker ett 

större geografiskt område. Det är för oss av stort intresse att undersöka hur arbetslag arbetar, 

samt förstå barnens perspektiv av hur mycket inflytande de ges i verksamheten. 
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Informationsbrev om intervjuer 

 
 

Hej, 

Våra namn är Petra Ytterman och Julia Nilsson och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås. Nu läser vi vår sjunde och sista termin och håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete som kommer handla om barns inflytande i förskolan. Vi undrar därför om du 

som pedagog skulle vilja delta i undersökningen genom att svara på frågor vid en intervju. 

Frågorna kommer handla om hur du och ditt arbetslag ser på ert arbete med inflytande i 

förskolan. 

Intervjuerna kommer ske någon gång under vecka 15. Tiden för intervjuerna kan variera, men 

beräknas till cirka 30 min per intervjusession. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 

en mobiltelefon för att underlätta analysarbetet. Det är frivilligt att delta i vår undersökning. 

Du godkänner din medverkan genom att fylla ditt namn, datum och avdelningsnamn på nästa 

sida. Under en pågående intervju kan du avbryta din medverkan när du vill. 

 
Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna som innebär att ingen medverkande 

kommer pekas ut i undersökningen och materialet kommer kodas för att skydda alla som 

deltar. Alla medverkande kommer att vara anonyma och bli omdöpta till slumpvist valda 

namn. 

Intervjufrågorna kommer att lämnas till dig en dag innan intervjun för att du ska få möjlighet 

att reflektera kring innehållet. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss med vår undersökning. 

Tack på förhand! 
 
 
 
 
Om ni har några frågor finns kontaktuppgifter längst ned på sidan. 

Petra Ytterman & Julia Nilsson 

Studerande vid Högskolan i Borås 
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JA, jag godkänner min medverkan i studien. 
 
 

NEJ, jag godkänner INTE min medverkan i 

studien. 
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Datum:   
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Förtydligande begrepp: 

Inflytande: 
Med begreppet inflytande menar vi i vilken grad som barn har möjlighet att påverka innehållet 
i verksamheten. 

Arbetslag: 

Med begreppet arbetslag menar vi den personal som arbetar tillsammans på en avdelning. 
 

 
 

Intervjufrågor till deltagare: 
 
 

1. Har ni diskuterat hur ni i arbetslaget ska arbeta med barns 

inflytande? 
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med barns inflytande? 

Om nej, hur anser du att ni arbetar med barns inflytande? 
 

 
 
 

2. Hur kan man se att barn har inflytande på er förskola? 
 

 
 
 

3. Vilka hinder i ert arbete kan minska barns inflytande? 
 
 
 
 

4. Under vilka moment/tillfällen på er avdelning anser du 

att barns inflytande blir mer framträdande? 
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