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SAMMANFATTNING  

Denna studie lyfter förskollärares uppfattningar kring barns inflytande. Det har även 

undersökts vilken barnsyn som syns genom resultatet. Barnsyn innebär vilka perspektiv 

förskollärarna har på barn och deras inflytande. Det vill säga barns perspektiv, 

barnperspektivet, vuxenperspektivet och maktperspektivet. Dessa olika barnsyner visar sig 

genom förskollärarnas svar i resultatet och har till viss del en påverkan i barnens möjligheter 

till inflytande. Förskollärarna uppfattningar kom fram genom kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med 6 förskollärare från två olika förskolor. Analysen av resultatet gjordes genom 

tre steg, första steget innebar att framställa vilka uppfattningar förskollärarna hade, andra steget 

kategoriseras uppfattningarna efter begrepp de nämnt och i tredje steget analyserades deras 

svar med hjälp av barnsyner som syntes i deras svar. Syftet med denna studie är att synliggöra 

att det finns olika uppfattningar om barns inflytande, men också olika barnsyner. Detta kan till 

viss del begränsa barns möjligheter men också ge barnen större möjligheter till inflytande. Det 

är därför av stor vikt att förskollärare är medvetna om detta och reflekterar över sin egen syn. 
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INLEDNING 

Ur ett historiskt perspektiv har barnens status i skola och förskola handlat om att barn varit 

underordnat vuxna. Barnen hade inte mycket att säga till om förr i tiden. (Tallberg Broman, 

2010). Vidare i historien utvecklades detta och barnen började ses som något som behövde 

omvårdnad och kunskap för att utvecklas (Engdahl, 2014). Det blev mer och mer fokus på att 

förskollärarna skulle lyssna på barnen och att dem fick ta allt mer plats. Detta kan vi idag utläsa 

i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det föreskrivs att barnen ska bli lyssnade på och få 

ha inflytande över verksamheten och deras vardag. Även skollagen tar upp betydelsen att barn 

ska få utöva inflytande utefter sin egen förmåga, och ålder. 

Denna studie lägger fokus vid förskollärares uppfattningar om barns inflytande i förskolan 

idag. Barn ska få vara delaktiga, kunna påverka och få sin röster hörda. Den lägger även fokus 

vid vilka barnsyner som råder i förskolan. Dessa barnsyner kan vara barns perspektiv, 

barnperspektivet, vuxenperspektivet och maktperspektivet. Vilken barnsyn förskollärarna har 

kan ge en viss påverkan för barns möjligheter till inflytande och blir därmed viktigt att belysa. 

Rauni Karlsson (2009) beskriver det demokratiska uppdraget för förskollärare som handlar om 

att ge barnen inflytande och delaktighet. Det är en del av förskollärarnas arbete att lära barn 

sociala koder, kritiskt tänkande, ge barn inflytande och lära dem respekt mot andra. Genom 

litteratur och tidigare forskning har forskare och författare haft olika definitioner för vad barns 

inflytande innebär och vad förskollärarnas ansvar innebär. Anna Rantala (2016) belyser detta 

problem då hon menar att det förekommer både informella och formella aspekter i begreppet 

barns inflytande. Därför blev temat till denna studie att undersöka vilka uppfattningar 

förskollärare har kring barns inflytande och vilka barnsyner som finns, samt uppmärksamma 

att det finns olika uppfattningar om barns inflytande och att förskollärares barnsyn kan påverka. 

Syftet med denna studie är att redogöra för olika uppfattningar och barnsyner som finns hos 

förskollärare kring barns inflytande. Detta för att undersöka vilka barnsyner som råder på de 

undersökta förskolorna, och om det har någon betydelse för barnens möjligheter till inflytande. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

● Vilka uppfattningar har förskollärare om barns inflytande? 

● Vilka barnsyner uttrycks av förskollärare?  

 

DISPOSITION 

Denna studie inleds med en kortare inledning där syfte och frågeställningar redogörs. I 

bakgrunden lyfts hur barns inflytande karaktäriserats i förskolans historia, för att sedan gå 

vidare till hur det ser ut idag. Därefter redogörs en kortare introduktion av barns inflytande 

genom olika författare, för att avslutas med en redogörelse av olika barnsyn. I tidigare 

forskning lyfts olika definitioner av barns inflytande, olika barnsyn men också förskollärares 

ansvar och utmaningar i sitt arbete. Det avsnittet avslutas med miljön och lekens betydelse för 

barns inflytande. I metodologi och metod beskrivs studiens metod och metodval vid intervjuer, 

analys och insamling av data. Det tas även upp vilken metod och teori denna studie inspirerats 

av och utgått ifrån. I resultatet redogörs vår empiri och analyseras kort. Detta följs av en 

diskussion av resultatet, bakgrunden och den tidigare forskningen, samt en diskussion av 

metoden. Studien avslutas sedan med en kortare reflektion inför framtida forskning. 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt lyfts en kort redogörelse för barns inflytande och barnsyn ur ett historiskt 

perspektiv. Även förskolans läroplan, skollagen och FN:s barnkonvention gällande barns 

inflytande tas upp i denna del. Här lyfts olika författares definition av barns inflytande. Till sist 

avslutas det med en redogörelse för olika barnsyn där olika perspektiv såsom barnperspektivet, 

barns perspektiv och vuxenperspektivet beskrivs. 

 

HISTORIK OM FÖRSKOLAN 

Ur ett historiskt perspektiv har både barnsyn och barns inflytande förändrats i jämförelse med 

dagens demokratiska förskola. Karin Engdahl (2014) skriver att barn sågs som oskuldsfulla 

och “oförstörda” under det tidiga 1800-talet. Sedan utvecklades tankegången att barndomen 

blev viktigt, då det satte en prägel på hur barnen skulle bli som vuxna. Ingegerd Tallberg 

Broman (2010) skriver att omsorg, tillsyn och undervisning förekom i olika former under denna 

tidsperiod. Verksamheterna präglas av en religiös tankegång, där barnsynen synliggjorde att 

barn var klart underordnade lärare och andra vuxna. Barnen hade egentligen inte någonting att 

säga till om. 

Senare under 1800-talet uppkom barnkrubborna, vars verksamhet hade omsorg och tillsyn över 

de allra yngsta som fokus. Det var det förskolealternativ som fanns under den tiden. Johannes 

Westberg (2008) belyser att det inte fanns några större pedagogiska tankar, verksamheten 

fungerade i syfte att förvara barnen. I början på 1900-talet uppkom barnträdgårdar, vilka var 

inspirerade av Friedrich Fröbels tankar (Tallberg Broman, 2010). Vidare skriver Engdahl 

(2014) att barnen sågs som en planta, vilket behövde en god omvårdnad och kunskap för att 

kunna få en möjlighet till en gynnsam utveckling. Fröbel poängterade även att barnen skulle 

vara verksamheternas centrum. Denna barnsyn skiljer sig från den tidigare över-auktoritära 

typen av verksamhet. Författaren lyfter även fram pionjären Ellen Key vars tankegångar 

präglades av att de vuxna skulle ha ansvar i att ge barnen utrymme att leva fullt ut, som 

individer. Verksamheterna skulle vara en plats där barn fick leka och hitta på saker själva, både 

inne och utomhus.  



7 

 

Tallberg Broman (2010) belyser den historiska förändringen som skett i det svenska samhället 

under 1960-1970 talet. Sverige förändrades ur ett ekonomiskt- och arbetsmarknadsperspektiv. 

Sverige blomstrade, det nya svenska samhället krävde nya livsmönster där både män och 

kvinnor arbetade. Det har tidigare främst varit kvinnans jobb att ta hand om barn och hem, men 

kvinnorna är nu viktiga för den svenska arbetsmarknaden. Därför expanderades förskolan. För 

ökad jämställdhet i samhället behövdes nya samhällsstrukturer, barnomsorgen behövde 

förändras. Rantala (2016) skriver att tack vare barnstugeutredningen som skedde under denna 

tidsperiod, lyftes för första gången begreppet förskola och andra faktorer såsom arbetslag, 

syskongrupper och dialogpedagogik. Dialogpedagogiken belyste att dialog med barnen skulle 

vara en central del i förskolan.  Tomas Saar, Solveig Hägglund, Annica Löfdahl och Lovisa 

Skånfors (2009) skriver att det idag är fokus på kommunikation på barnets villkor, där 

förskollärarna aktivt ska lyssna på barnen. Det beskrivs som lyssnandets pedagogik.  

Rantala (2016) skriver att under 1980-talet kom krav på en tydligare pedagogik inom förskolan 

där lärande och ett ökat ansvar över barnens uppfostran och vård betonades. Författaren lyfter 

ideologiska tankar som kom under denna tid så som att förskolan skulle präglas av demokrati, 

jämställdhet och solidaritet. Det var även under detta årtionde som FN grundade 

barnkonventionen. I Sverige uppkom förskolans första läroplan år 1998, vilket skulle vara ett 

styrande dokument för alla förskolor. I detta dokument belystes att barns inflytande var av 

väsentlig karaktär. 

 

BARNS INFLYTANDE ENLIGT STYRDOKUMENT OCH LAGAR 

FN:s barnkonvention lyfter att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de är offentliga eller 

privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

ska barnets bästa alltid vara i fokus (Unicef,2009):  

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

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

förhållande till barnets ålder och mognad. [...] För detta ändamål ska barnet särskilt beredas 

möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt 

som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet. (Unicef, 2009, punkt 12). 

Skollagen (2010:800) 9§ belyser att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen, de 

ska vara aktiva i arbetet med att utveckla utbildningen och informeras i frågor som rör dem. 
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Informationen som ges och barns och elevers inflytande ska anpassas efter mognad och ålder. 

Den svenska förskolan beskrivs enligt Skolverket (2016) vila på en demokratisk grund. Ett av 

förskolans uppdrag är att föra vidare mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska 

värderingar som finns idag. Vidare lyfter skolverket att den svenska förskolan ska vara en 

öppen plats för skilda uppfattningar och tankesätt och arbeta för att det ska synliggöras. Barnen 

ska ges möjligheten att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. 

I detta ingår att barnen ska få bruka ett inflytande i verksamheten och att barnens egna tankar 

och initiativ präglar utformningen av våra verksamheter.  

 

Samspel är av väsentlig karaktär, barnen ska både samspela med vuxna och andra barn i 

barngruppen. Detta är grundläggande i själva lärandet i förskolan, där barngruppen anses spela 

en stor roll för barnens utveckling. Verksamheterna ska arbeta för att möjliggöra att barnen 

utvecklar en positiv uppfattning om sig själv, att känna uppmuntran till sin egen förmåga att 

själva få handla, göra och tänka själva. Gällande barns inflytande belyser Skolverket (2016) att 

förskollärare ska ansvara för: “att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (s. 12) och att arbetslaget ska ansvara för att: “verka för att det 

enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan” (s. 

12). Men även att det är arbetslaget ansvar att barnens åsikter respekteras, samt att barnen ska 

vilja ta allt större ansvar för sig själv och samvaron i barngruppen. Men även att förskollärare 

ska arbeta för att: “förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (s. 12). Det vill säga att förskollärarnas 

roll är viktig för barnens möjligheter till inflytande och kunskaper. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) föreskriver i sina strävansmål betydelsen av barns inflytande och barns rätt 

till inflytande. Men vad barns inflytande och delaktighet innebär kan vara svårt att precisera. 

 

BARNS INFLYTANDE ENLIGT LITTERATUR 

Rantala (2016) lyfter problematiken runt uppfattningen om barns inflytande i sin avhandling 

och menar att det inte riktigt finns någon precision av begreppen, men att det finns ett par delar 

som flera forskare använder sig av för att definiera detta. Det innebär bland annat att barn ska 

få möjlighet att påverka sin situation och miljö, barnen ska få sin röst hörd och bli respekterade. 
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Vissa menar att det även innebär att barnen får välja sin lek. Anette Eriksson (2014) lyfter att 

barns inflytande hänger ihop med att barnen får påverka i verksamheten. Detta kan gälla att 

alla barn i tur och ordning får tala, men även att barnen har rätt att säga ifrån och att 

förskollärarna respekterar detta. 

 

För att vi ska kunna ha ett demokratiskt samhälle, behöver barnen fostras och få inflytande i 

förskolan. Det är i förskolan barnen ska få börja bli medvetna om sina demokratiska rättigheter. 

Förskollärares förhållningssätt gentemot barnen är viktigt för huruvida de får förståelse för sina 

rättigheter och skyldigheter. Förskollärare ska ses som förebilder för barnen och därmed har 

deras roll stor betydelse i förskolan. Förskollärare ska även se till att varje barn får sin röst hörd 

och respekteras. (Arnér, 2006). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) föreskrivs det även att 

barnen ska få möjlighet att ta ansvar för den fysiska miljön i förskolan. Då den har stor 

betydelse för barns möjlighet till att utöva inflytande. Miljön ska anpassas efter barnen och 

deras intressen. Elisabeth Arnér (2006) lyfter detta och menar på att om barnen får ansvara för 

något så ger det barnen möjlighet till självständighet och frihet. När barnen lär sig samarbeta 

med andra ger det barnen möjlighet till inflytande, demokrati och delaktighet. Men författaren 

lyfter även att begreppen inflytande och delaktighet ofta används som synonymer i vardagligt 

tal. Vidare skriver hon att hon gör skillnad på dessa två begrepp. Hon menar att inflytande är 

när verksamheten planeras utifrån barnen och barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag. 

Delaktighet å andra sidan betyder att barnen får ta del av något som vuxna redan har bestämt. 

 

OLIKA BARNSYN 

Att barn ska ha rätt till inflytande är en rättighet, detta medför även att förskollärarna har 

skyldighet att ge barnen detta. Men något som kan vara svårt för förskollärare är att inta ett 

barnperspektiv, det vill säga att utgå från barnet. Istället bestäms mycket över barnens huvuden 

och mycket bestäms utifrån vad förskollärarna anser är passande (Arnér, 2006). Agneta 

Jonsson och Susanne Thulin (2013) definierar barnperspektivet som att det handlar om att 

arbeta för barns bästa och visa förståelse för deras värld och villkor. Arnér (2006) definierar 

liknande då hon menar att betydelsen av att inta ett barnperspektiv är av stor vikt för att förstå 

varför barn agerar på vissa sätt eller säger som de gör. Men det bidrar även till en förståelse för 
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barnens värld och en förskollärare som reflekterar över sitt synsätt och agerande. Eriksson 

(2014) beskriver att betydelsen av vilken syn förskollärarna har på barnen, påverkar barnens 

möjligheter till inflytande. Hon lyfter barns perspektiv, det vill säga att istället för att enbart 

utgå från barnen, försöka ha ett barns synsätt på världen och tillvaron. Detta kan nås genom att 

vara lyhörd för barnens uttryck och förstå sammanhangen dem ingår i. Jonsson och Thulin 

(2013) definierar barns perspektiv med skillnad mot barnperspektivet, att man utgår från barnet 

och barnet får göra sin röst hörd. Verksamheten och vardagen planeras med hjälp av barnens 

röster. Eriksson (2014) menar att när förskollärarna ser, hör och bekräftar barnen och dem i sin 

tur känner sig respekterade, hörda och sedda, så får barnen på detta vis inflytande och 

möjligheter att vara delaktiga. Vidare belyser författaren begreppet vuxenperspektivet, det vill 

säga att vuxna bestämmer. I detta perspektiv är ett vanligt sägande att barnen får inflytande, 

men bara till viss del. Det är trots allt vi vuxna som bestämmer. Även om barnen skulle kunna 

få vara mer delaktiga i verksamheten och ha inflytande, så bestämmer oftast förskollärarna och 

ser över huvudet på barnen. Därför är förskollärarnas barnsyn av stor vikt för huruvida barnen 

får inflytande eller inte. Eriksson (2014) framhäver att en anledning till att barnen kan få mindre 

inflytande behöver inte enbart bero på synen utan även att tiden och resurser inte finns. Om 

verksamheten ska anpassas efter barnen och dem ska få inflytande så behövs tid för planering, 

dokumentation och liknande. I dagens förskola är det svårt för förskollärarna att få den tiden. 

Författaren belyser även att det är av stor vikt att alla förskollärare i ett arbetslag bör ha samma 

syn och ett bra samarbete. Men med olika syn, personalbrist och vikarier, är det lätt hänt att 

detta blir problematiskt och tiden inte finns att reflektera. 
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TIDIGARE FORSKNING  

I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga för att samla in tidigare forskning. Det beskrivs 

även olika definitioner av barns inflytande och olika barnsyn. Dessa olika barnsyner är bland 

annat barnperspektivet, barns perspektiv, vuxenperspektivet och maktperspektivet. Därefter 

lyfts förskollärares ansvar och utmaningar de kan ställas inför och avslutas med ett stycke om 

den fysiska miljön och lekens betydelse för barns inflytande. 

 

Vi använde oss av systematisk sökning och kedjesökning för att hitta relevant forskning kring 

det valda ämnesområdet. Systematisk sökning beskrivs av Lotte Reinecker och Peter Stray 

Jørgensen (2014) som systematisk, elektronisk databassökning. Denna metod användes för att 

få fram relevant information inom specifika ämnen. Det gäller att använda sig av databaser som 

är relevanta till det valda ämnesområdet. Databaserna som användes till studien är olika lärar- 

och pedagogik databaser, med tillgång till både nordiska, svenska och internationella texter. 

Via universitetsbiblioteket fick vi hjälp att hitta relevanta och tillgängliga databaser för 

lärarstudenter inom ämnet barns inflytande. Reinecker och Jørgensen (2014) lyfter att en 

kedjesökning innebär att via valda texter, söka ytterligare material via deras källor. En text 

leder till en annan. Detta för att hitta relevant litteratur som det möjligtvis går att använda i sin 

egen studie. Våra sökord var bland annat förskola, barns inflytande, demokrati, delaktighet. I 

databasen ERIC söktes samma sökord fast på engelska. Vi valde även att snäva av sökningarna 

med att endast söka efter artiklar och avhandlingar som var senast från 2005, dvs 12 år sedan. 

Sökningarna resulterade i ett antal avhandlingar och vetenskapliga artiklar, vilka valdes ut efter 

lästa abstracts. Forskning som inte kändes relevant för vår studie valdes bort i processen. Den 

valda forskningen inriktar sig på barns inflytande i förskola och skola.  

 

BARNS INFLYTANDE ENLIGT TIDIGARE FORSKNING 

I förskolan ska barnen fostras till demokratiska medborgare, en del i detta uppdrag är att barnen 

ska få inflytande. Rantala (2016) beskriver att inflytande för barnen kan betyda lite olika 

beroende på vilken forskares texter man läser. Det kan betyda att de ska få möjlighet att påverka 



12 

sin situation, bli respekterade och hörda eller själva få välja lekar. Att barnen får vara delaktiga 

kan relateras till inflytande. Även när barnen får vara delaktiga i lekar har dem inflytande. 

Karlsson (2009) redogör även hon att barns inflytande och delaktighet är en del av det 

demokratiska uppdraget i förskolan. Det är en del i förskollärares arbete att ge barnen grunden 

till ett kritiskt tänkande, sociala koder, respekt och att ge barnen det inflytande de har rätt till. 

Katarina Ribaeus (2014) lyfter att barn fått allt mer inflytande men problematiserar detta då det 

enbart handlar om att barnen ska bli hörda och få uttrycka sina åsikter. Men att detta oftast inte 

förändrar någoting. Det i sin tur leder till att barnen känner att dem har inflytande men inte kan 

påverka. Detta för att barnen ska vägledas mot att visa omsorg och hänsyn till varandra. 

Karlsson (2009) lyfter att barn med mer inflytande gavs mer ansvar. Det var på detta vis barnen 

gjorde sig hörda. Att ta ansvar kan enligt Karlsson innebära att barnen såg till att alla klädde 

på sig vid utgång eller att alla städar undan och liknande situationer. Det vill säga att barnen 

ser till att alla är med och lyssnar. 

 

OLIKA BARNSYN 

Genom historien har synen på barn sett olika ut och förändras med samhället. I dagens förskola 

finns det olika barnsyn, det vill säga olika perspektiv att se på barn och deras inflytande. 

Förskolans läroplan är präglad av FN:s barnkonvention som handlar om barns rättigheter och 

värnar om barns bästa. Barnets rättigheter och barns perspektiv är två begrepp som är 

grundläggande både i barnkonventionen och förskolans läroplan. Det är väsentligt att barnen 

ska få dem möjligheter och stöd som behövs. Det är även av stor vikt att ge barnen alla 

förutsättningar man kan för att kunna utvecklas och lära sig (Karlsson, 2009). Rantala (2016) 

beskriver i sin avhandling betydelsen av att förskollärarna intar barns perspektiv. Författaren 

skriver att det undersökts huruvida barn får inflytande i samlingen. Enligt författaren visar 

resultatet av forskningen att det är av stor vikt att förskolläraren närmar sig barns perspektiv, 

visar intresse för barnet och ställer frågor. Det är också viktigt att förskolläraren bekräftar 

barnet och ger det respons för att barnet på detta vis ska känna inflytande. Rantala lyfter vidare 

att det är betydelsefullt att förskollärare reflekterar och har självinsikt vid vilket perspektiv 

förskolläraren väljer att ha. För att barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet 

behövs det att förskollärare utgår från barns perspektiv. 
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Ribaeus (2014) lyfter i sin studie att det finns stora skillnader mellan barn och vuxna utifrån ett 

maktperspektiv. Barn ses i allt större utsträckning som människor på väg att bli vuxna, det vill 

säga, är inte helt likvärdiga. Detta är ett exempel på att se barnet som becomings. Berit Bae 

(2009) skriver att det är viktigt att se både barn och vuxna, som både beings och becomings. 

Detta innebär att individer ska ses både som på väg att bli någonting, t.ex. vuxen, och beings 

syftar till att se en individ som någonting nu. I dagsläget belyses exempelvis att utforska med 

barn, och se det som kompetent. Vidare skriver hon att detta kräver att lärare bemöter barnen 

på ett gemensamt plan, tar vara på sin egen kompetens, samtidigt som denne är mottaglig för 

barnens tankar, önskningar och funderingar. Ribaeus (2014) beskriver hur barns delaktighet ur 

social- och politisk synvinkel karaktäriseras inom skolan. Det påvisades att barn som är mer 

socialt delaktiga, har vänner och status inom kamratgrupperna, får mer att säga till om i klassen 

och läraren är oftast överordnad barnen. Barnen som visade sig ha lägre status fick inte alls 

samma möjligheter att vara delaktiga i skolans värld. Rantala (2016) belyser att 

demokratiuppdraget i förskolans läroplan ger inte barnen inflytande, utan istället ett större 

ansvar. Detta kan nämnas som skendemokrati, det vill säga att barnen ges inflytande och 

delaktighet men som begränsas och styrs av rutiner och regler. 

Saar m.fl. (2009) beskriver begreppet minor politics och major politics i förskolan. Det 

förstnämnda syftar författaren till det som lyfts i läroplanen och i förskolepraktiken, vilket 

innebär rådande typer av diskurser som styr verksamheten på ett eller annat sätt. Hon 

exemplifierar detta med att förskolan exempelvis är eller ska vara en social arena där barn får 

umgås med andra barn, leka fritt och där en tydlig rådande norm om att “alla ska få vara med” 

förekommer: 

Denna dominerande diskurs skulle kunna ses som ett slags ’major politics’ (Dahlberg & Moss, 

2005), som syftar till gemenskap och inkludering, och att alla barn har rätt att inkluderas i ett socialt 

nätverk; att de har rätt att ingå i denna gemenskap. I sina kamratkulturer på förskolan driver dock 

barnen sina egna ”gemenskapsprojekt” där de visar på att de har egna idéer om vad gemenskap är, 

vem som har rätt att ingå i den och vem som inte har det, samt på vilka premisser. (s.29)  

 

Saar m.fl. påvisar (2009) med hjälp av undersökningar från olika förskolor, att det finns två 

olika villkor för gemenskap bland barnen. Dessa villkor var ålder och erfarenhet i förskolan. 

Enligt författarna är dessa villkor väsentliga för barnens möjligheter till att delta, agera och ha 

ett inflytande. Villkoren har konsekvenser som leder till att vissa barn har mer rätt till 

gemenskap än andra. Barnen i förskolan förhandlar om politiska aspekter som handlar om det 
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relationella, mellanmänskliga, som berör frågor om vilket beteende som är accepterat för att 

ingå i sociala nätverk. Det handlar om medbestämmande, makt, möjligheter, ute- och 

inneslutning. Saar m.fl. (2009) lyfter: “Snarare gör barnen aktivt sin egen specifika villkorade 

gemenskap på förskolan som vid sidan av det goda också handlar om att alla barn inte alltid 

kan eller får vara med, och där förskolan – för en del barn – inte alls är en plats där det är 

självklart att man ingår i gemenskap med andra barn.” (s.30). Detta leder till en bild av barnen 

vilket författarna lyfter som minor politics i förskolan. Barnens handlingar kan förstås som ett 

motstånd mot det normaliserade och det som redan är bestämt. 

 

FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR 

Marita Lindahl (2005) lyfter i en artikel att förskolan och skolan grundar sig på demokratins 

principer. Lindahl lyfter att det som förskollärare blir viktigt att lära barnen om demokrati och 

deras rättigheter. Detta för att barnen dels ska lära sig vad demokrati i samhället innebär, men 

också för att barnen ska känna att de har en chans att påverka. Författaren lyfter att det även 

som förskollärare är en avvägning mellan individ - kollektiv och att det är viktigt att visa barnen 

att allas röster ska bli hörda. Collette Tayler (2015) belyser i en artikel att förskollärare har ett 

stort ansvar att ge barnen en god vistelse på förskolan och i skolan. Författaren menar att det 

som förskollärare är av stor vikt att ta hänsyn till barnets perspektiv, deras känslor och se till 

att det är ett positivt klimat på förskolan. Författaren lyfter att inta det perspektivet är av stor 

vikt då det i hennes studie resulterade i barn som blivit mer sociala och att problembeetenden 

bland barnen upphörde. Det resulterade även i att barnens utveckling och välbefinnande blev 

allt mer positivt (Tayler, 2015). Rantala (2016) belyser att läroplanens strävansmål ger 

förskollärarna uppdrag om vad de ska lära barnen. Dessa uppdrag innebär att lära barnen språk, 

matematik, naturvetenskap och teknik, samt ska förskollärarna lära barnen att bli framtida 

demokratiska medborgare och ge dem möjligheter att utvecklas. Författaren menar vidare att 

förskollärarna ges uppdraget att fostra barnen till att utvecklas och lära sig, men även att lära 

sig bli solidariska och ta ansvar. Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2013) 

redogör för liknande tankar i sin artikel där det lyfts att lärare och förskollärare har stor 

betydelse för barns lärande och välmående. Det är av stor vikt att förskollärarna har kunskap 

inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Men likaväl är det viktigt för förskollärarna 

med social kompetens, författarna lyfter det i detta citat: 
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Teachers place a high value on social competence, both in their own profession and as a focus for 

children’s learning and development. They emphasise the importance of being a good role model 

who communicates intentions and democratic and ethical values, and who aims to take the 

perspective of the child into consideration, creating positive conditions for children’s learning and 

development. (s. 213) 

 

Sükran Kılıç (2015) belyser förskollärares ansvar där intervjuer med förskollärare i Turkiet 

utförts. Författaren lyfter att intervjuerna visade hur viktigt det är med förskollärare som låter 

barnen visa känslor och att miljön känns trygg. Detta är förskollärares ansvar att visa för barnen 

hur man uttrycker sig och vara en förebild för barnen. Men att också ge barnen möjligheter för 

att på så vis få ta plats och ha inflytande. Likaså är det av stor vikt att barnen får känna trygghet 

till förskollärarna, att det är en trygg plats där dem får uttrycka sig. Författaren menar att det är 

betydelsefullt att förskollärare innehar en emotionell kompetens för att uppnå detta, det vill 

säga att man har en förståelse för sina egna känslor och andras samt kan uttrycka egna känslor. 

Kristin Rydjord Tholin och Turid Thorsby Jansen (2012) skriver att det går att se förskolan 

som en mötesplats där vuxna och barn gemensamt gör någonting som är givande för dem. 

Författarna belyser att konversera med varandra öppnar upp givande möjligheter för socialt 

deltagande i förskolan. Det är även av stor vikt att vid projektbaserat arbete undersöka det 

rådande ämnet tillsammans med barnen och lyssna in dem. För att möjliggöra att barnen ska 

kunna utvecklas och bidra socialt krävs det att göra gemensamma aktiviteter och utflykter. 

Rantala (2016) lyfter problem som kan uppstå med läroplanens strävansmål, det vill säga att 

målen är en tolkningsfråga. Hon menar på att det finns en klyfta mellan dem som skriver 

dokumenten såsom läroplanen och hur det går till i verksamheten. Detta gör att strävansmålen 

och hur dem ska behandlas i verksamheten är upp till varje enskild förskollärare, förskolechef 

och arbetslag. Dessa tolkningar baseras på individernas egna normer och värderingar. Vidare 

menar författaren att det finns två sätt att se på saken, antingen att vi har mål som är tydliga, 

men frågan blir då om det finns plats för olika sorter barn med olika erfarenheter, 

förutsättningar och behov. Eller om det bör finnas mål i förskolans läroplan som är otydliga 

och ger ett stort tolkningsutrymme. Lindahl (2005) lyfter att det som förskollärare är av stor 

vikt att reflektera över sitt arbete och förhållningssätt. Författaren lyfter att videoinspelningar 

kan vara ett sätt att tydligt se sitt eget arbete och genom reflektion då kunna förändra sitt 

förhållningssätt. Detta för att på så vis kunna ge barnen en chans påverka och få inflytande över 

verksamheten.   
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DEN FYSISKA MILJÖN OCH LEKENS BETYDELSE FÖR BARNS INFLYTANDE 

Förutom förskollärares ansvar och roll för barnens möjligheter till inflytande, är både den 

fysiska miljön och leken två faktorer som påverkar barns inflytande. Rantala (2016) lyfter 

innemiljön som problematisk för barns möjligheter till inflytande. Ofta är den fysiska miljön 

inrutad av dagliga rutiner att det snarare blir att barnen anpassar sig efter miljön, än att miljön 

anpassas efter barnen. B. Ece Şahin och Neslihan Dostoğlu (2014) lyfter i en artikel betydelsen 

av rummens storlek för barns trivsel och lärande. Författarna har gjort en undersökning i 

Turkiet där de observerat samt intervjuat både barn och förskollärare om hur miljön på dessa 

förskolor ser ut, men också vad dem tycker om miljön som finns. I undersökningen ligger fokus 

på storleken, då förskolorna som undersökts är väldigt små. Det visade sig att både barn och 

förskollärare såg som problematiskt. Genom citat lyfter författarna barnen och förskollärarnas 

tankar kring sin miljö och det visade sig var att alla tyckte miljön var liten och trång. Barnen 

hade inte möjlighet att röra sig så pass mycket som de behövde. Författarna belyser att liknande 

problem finns i andra länder och att en av orsakerna till att problemet återstår är att ekonomin 

till att bygga givande förskolemiljöer inte alltid finns, exempelvis i Turkiet. Författarna skriver 

att när miljön är mindre i kvadratmeter per barn som är rekommenderat, så resulterar det i att 

barnen integrerar allt sämre med varandra och inte får lika många möjligheter till utveckling. 

Det vill säga att när miljön ses som trång och liten så hämmar det inte bara barnens möjligheter 

utan även deras möjligheter till inflytande. Författarna lyfter vidare att en lösning som använts 

i Turkiet är förändringsbara möbler, det vill säga möbler som man kan flytta om och skapa nya 

möbler av. Exempelvis två stolar som tillsammans kan skapa en soffa eller bord som fälls ner 

från väggarna. Detta gör att barnen får inflytande och kan anpassa miljön som passar dem. 

 

Karlsson (2009) belyser att leken är av stor vikt för barnen. Det är här dem hanterar kulturen 

runt omkring sig och får ha sin gemenskap. Denna gemenskap kallas för kamratkultur och det 

är i leken dem kan bearbeta händelser och erfarenheter, både själva och tillsammans med sina 

kamrater. Men leken är även betydelsefull för barnen utifrån inflytande och rättigheter. 

Karlsson (2009) lyfter i sin avhandling förklaringar av vad leken har för betydelse för barnen. 

Att det är i barns kamratkultur som den sociala strukturen blir viktig, det vill säga kontrollen, 

makten och gemenskapen. I kamratkulturen skapas olika strategier för att behålla sina lekar 
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eller avgränsa sig mot vuxna. Guida Veiga, Carlos Neto och Carolien Rieffe (2016) belyser i 

en artikel liknande funderingar kring barn och deras lek. De menar att barnen i fri lek, som inte 

är vuxenstyrd ger barnen mer frihet och möjligheter att utvecklas och anta sina egna intressen. 

Det är även i leken som barnen får uttrycka sig och hantera sina känslor. Författarna nämner 

begreppet theory-of-mind och menar att detta är centralt i barns lek. Det innebär att barnen 

använder sig av leken för att visualisera händelser, konflikter och känslor med hjälp av leken. 

Författarna tar även upp problematiken kring barns fria lek och lyfter undersökningar som visar 

på att barn i Europa allt mer får mindre tid till fri lek. Detta på grund av att förskolorna allt mer 

ska bli institutionaliserat och mer strukturerat.  

 

SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Sammanfattningsvis kan vi enligt den valda forskningen se att barns inflytande är ett 

mångfacetterat ämne som inte är helt enkelt att förhålla sig till.  Barns inflytande och olika 

typer av barnsyn och perspektiv, påverkas hela tiden. Förskolans fysiska miljö gör också en 

stor påverkan på barns möjlighet till att utöva inflytande. Det finns möjligen inte ett enkelt 

förhållningssätt att utöva inom förskolan, då det finns rådande maktstrukturer både bland barn 

och förskollärare. Att synliggöra alla barn som läroplanen belyser kan vara en utmaning. Vi 

vill med vår studie belysa att förskollärare kan se på barns inflytande på olika sätt och att det 

är viktigt som förskollärare att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot barnen. 

 

METODOLOGI OCH METOD 

I detta avsnitt redogör vi för den metodologi vi använt oss av. Vi belyser fenomenologi som 

denna studie är inspirerad av och beskriver hur vi använt oss av en abduktiv ansats. Vidare 

nämns begrepp som använts vid analysen av resultatet som tidigare presenterats i bakgrunden 

och den tidigare forskningen. Efter det redogör vi studiens metod vilket är kvalitativa 

intervjuer. Vi beskriver även förskollärarna som vi intervjuat och genomförandet av 

intervjuerna. Därefter tar vi upp forskningsetiska aspekter vi utgått från, trovärdigheten i denna 

studie och avslutar detta avsnitt med hur analysprocessen gick till. 

 



18 

METODOLOGI 

Vår studie är inspirerad av fenomenologi, vilket handlar om tolkningar och som lägger ett stort 

fokus på empirin snarare än teorier (Szklarski, 2015). Fenomenologin som forskningsmetod 

används i denna studie genom att vi fokuserar på förskollärares uppfattningar om fenomenet 

barns inflytande i förskolan. I vår användning av fenomenologin väljer vi dock att knyta frågan 

om förskollärarnas uppfattningar om barns inflytande till empirin. I denna studie utgår vi därför 

från en abduktiv ansats, det vill säga att vi pendlar mellan insamlade data och tidigare 

forskning. Ett abduktivt arbetssätt innebär även att vi som forskare pendlar mellan data och 

redan känd kunskap och teorier, för att sedan göra jämförelser, tolkningar och, hitta mönster 

och teman. Med hjälp av detta finner vi svar på våra frågeställningar. Vår förförståelse försökte 

vi sätta åt sidan innan intervjuerna och analysen. Detta beskriver Staffan Larsson (2005) som 

att man lägger alla förutfattade meningar om fenomenet man ska undersöka i parentes. Det vill 

säga våra förutfattade meningar kring barns inflytande och olika barnsyner hos förskollärarna. 

Larsson lyfter att detta inte alltid är så lätt, vilket vi märkte av vid vår analysprocess. Men våra 

intentioner var att försöka nå en punkt där vi satte det mesta av vår förförståelse i parentes. 

Svaren i resultatet är enbart uttagna från dessa intervjuer och sex förskollärare, vilket därför 

blir en provisorisk förklaring. Det vill säga att ämnet kan undersökas på flera sätt och med 

annan forskning, beroende på hur man väljer att göra studien (Fejes och Thornberg, 2015). Med 

det sagt menar vi att denna studie skulle kunnat göras med fler förskollärare, på andra förskolor, 

fler intervjuer, med annan forskning eller liknande och på så vis fått ett annat resultat. 

 

UPPFATTNINGAR OCH BARNSYN 

Vid analysen av empirin utgår vi från det Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) beskriver 

som tematiseringar av vår empiri. Här redogörs för vilka uppfattningar vi fann att 

förskollärarna hade om barns inflytande. Men det handlar även om vilken barnsyn 

förskollärarna har. Begreppen som vi utgår från används vid vad Fejes och Thornberg (2015) 

nämner som våra glasögon. Det vill säga att begreppen användas för att hitta likheter, teman 

och tolkningar i förskollärarnas svar från intervjuerna. Vi tolkar även förskollärarnas svar med 

koppling till förskolans läroplan, då förskollärarnas svar innehöll begrepp från läroplanen. Det 

som vi benämner som barnsyn baseras på det vi tidigare presenterat i bakgrunden och tidigare 

forskning: barnperspektiv, vuxenperspektivet, barns perspektiv, och maktperspektivet. Dessa 
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olika barnsyner kan visa sig genom förskollärarnas svar och kan ha viss påverkan över barnens 

möjligheter till inflytande.  

 

Barnperspektivet innebär att förskolläraren arbetar för barnets bästa och utgår från barnet. Dock 

kan det med detta perspektiv vara en utmaning att inte gå över barnens huvuden när saker 

bestäms. Men att ha detta synsätt är viktigt för att förstå varför barnen agerar som dem gör. 

Detta synsätt kan bidra till en förskollärare som reflekterar och får en större förståelse för 

barnens värld (Arnér, 2006; Eriksson, 2014; Jonsson & Thulin, 2013). Vuxenperspektivet 

hänger till viss del ihop med barnperspektivet, det vill säga att förskolläraren menar på att 

barnen har inflytande, men att det ändå är förskolläraren som bestämmer. Att barnen inte får 

tillräckligt inflytande behöver inte enbart i detta perspektiv bero på förskollärarna, utan kan 

även bero på begränsningar av tid och resurser. Till exempel tillräckligt med tid till planering, 

dokumentation och brist på personal (Eriksson, 2014). Barns perspektiv är likt barnperspektivet 

men utgår istället från barnets synsätt på världen och tillvaron. Förskolläraren försöker i detta 

perspektiv att förstå barnets egna perspektiv av världen. I detta bör förskolläraren vara lyhörd 

barnens uttryck och låta barnens röster bli hörda, för att på så vis kunna ge barnen inflytande 

och känna delaktighet (Eriksson, 2014; Jonsson & Thulin, 2013; Karlsson 2009; Rantala 2016). 

Maktperspektivet å andra sidan innebär att det finns en skillnad mellan barn och förskollärare, 

en maktstruktur där förskolläraren är överordnad barnet. I detta perspektiv ser man inte barnen 

som likvärdiga eller deras kompetens i nuet, utan något som är på väg att bli kompetent 

(Ribaeus, 2014). Genom empirin kunde vi finna att beroende på vilken syn förskollärarna hade, 

svarade dem med olika betoningar av vad som var av vikt vid beskrivning av barns inflytande. 

 

KVALITATIV METOD 

Denna studie är baserad på kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning lägger fokus vid 

att tolka, förstå och skapa mening i människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Inom 

forskningsområdet understryks förståelse av individers upplevelser av ett fenomen inom ett 

visst sammanhang. (Eriksson Bajaras, Forsberg & Wengström, 2013). Då vår studie fokuserar 

på förskollärares uppfattningar kring barns inflytande anser vi att intervjuer är en passande 

metodansats. Alan Bryman (2011) beskriver intervjuer som en flexibel metod att använda sig 



20 

av vid forskning. Våra intervjuer utgick från det som kallas semi-strukturerade intervjuer där 

vi utgår från en intervjuguide (se bilaga 1) med specifika teman och några frågor. Tanken med 

intervjufrågorna var att det skulle vara öppna frågor för förskollärarna och på så vis ge dem 

möjlighet att forma sina egna svar på sitt sätt. Detta för att intresset ligger i de intervjuades 

ståndpunkter och åsikter (Bryman, 2011). 

 

URVAL OCH PRESENTATION AV FÖRSKOLLÄRARNA 

Vi fick kontakt med förskollärarna eftersom vi från och till arbetat i deras verksamheter. Vi tog 

kontakt med förskollärarna, berättade om vårt arbete och syfte samt hur våra intervjuer skulle 

gå till. Vi talade om för förskollärarna att det fanns möjlighet att dra sig ur om dem ångra sin 

medverkan och att allt skulle vara konfidentiellt. Eftersom vi var bekanta med vissa av 

förskollärarna, då vi arbetat på varsin av förskolorna sedan tidigare, så såg vi till att vi båda var 

med för att den ena på så vis kunde ha en mer passiv roll och kunde studera förskollärares 

kroppsspråk på den förskola där hen inte var bekant. Förskollärarna vi intervjuade hade alla 

olika lång erfarenhet av att ha arbetat i förskolan som både förskollärare och barnskötare. Vissa 

hade även arbetat inom skolan sedan tidigare. Deras åldrar variera och alla sex var kvinnor. De 

förskollärare som arbetade på förskolan Vitsippan (fiktivt namn) arbetade alla tre på samma 

avdelning och likaså förskollärarna från förskolan Björkbacken (fiktivt namn). Nedan finns en 

tabell över de intervjuade förskollärarna (fiktiva namn), även hur länge de arbetat i 

verksamheten. 
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FÖRSKOLLÄRARE        ARBETAT I VERKSAMHETEN    TITEL   

Förskolan Vitsippan 

Anna     9 år    Förskollärare 

Emma     40 år    Förskollärare 

Anja     13 år    Förskollärare  

 

Förskolan Björkbacken 

Ida     4,5 - 5 år   Förskollärare 

Ingrid     7,5 år    Förskollärare 

Sofia     10 år    Förskollärare 

 

 

Vi intervjuade tre förskollärare från en Reggio Emilia inspirerad förskola (förskolan 

Björkbacken) där de hade mycket fokus på projektinriktat och utgick mycket från att barnen 

skulle ha inflytande och vara delaktiga i förskolan. Barnen var på denna avdelning i åldrarna 

fyra till sex år. Den andra förskolan är ett föräldrakooperativ (förskolan Vitsippan) med barn 

mellan ett till sex år. På denna förskola arbetade förskollärarna mycket med att göra föräldrarna 

involverade och låta alla barn få inflytande när barngruppen variera så i åldrar. Vi valde att 

avgränsa vår forskning till endast dessa två förskolor och sex förskollärare. Som Fejes och 

Thornberg (2015) lyfter vid att använda sig av en abduktiv ansats så finns det olika 

infallsvinklar som skulle kunnat påverka vår forskning annorlunda. Till exempel om man valt 

fler förskollärare att intervjua eller fler verksamheter. Men för att det ska passa storleken av 

denna forskning, avgränsade vi till dessa sex förskollärare som trots allt ger olika resultat 

utifrån deras olika verksamheter.  

 

GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi intervjuade sex stycken förskollärare från två olika förskolor, tre förskollärare per förskola. 

Våra intervjuer höll på i ungefär 15 - 20 min per person beroende på hur långa eller korta svar 
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förskollärarna gav. Vid intervjuerna närvarade vi båda två och vi intervjuade en förskollärare i 

taget. Detta för att få med oss en som kan observera förskollärarens kroppsspråk och anteckna 

ner viktiga punkter, medan den andra spelar in och fokuserar på att möta upp förskolläraren 

med frågorna. Vi såg även till att den som mer observerade var den som inte var bekant med 

förskolan och dess förskollärare. Då vi ansåg att genom att den som intervjuar är bekant med 

den intervjuade förskolläraren på så vis kan göra den individen mer bekväm och på så vis 

mindre nervös. Vi hade innan förberett förskollärarna på temat frågorna skulle innehålla, då 

dem var nyfikna på vad vår studie skulle handla om. Frågorna vi ställde berörde olika teman; 

barns inflytande, miljöns betydelse, förskollärarens syn på barns inflytande, läroplanens 

betydelse och lekens betydelse för barns inflytande (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon som sedan transkriberades ner i dokument på datorn. Bryman (2011) belyser att 

spela in intervjuerna är av stor vikt när det sedan ska transkriberas, då man på detta vis får med 

exakt vad intervjupersonerna sa och på så vis inte missar något av värde.  

 

Vid intervjuerna på förskolan Vitsippan satt vi i ett litet rum med ett litet fyrkantigt bord. Vi 

satt mittemot den intervjuade förskolläraren och la fram våra mobiltelefoner mitt på bordet för 

att på så vis få med ljudet så bra som möjligt. På förskolan Björkbacken satt vi i ett större rum 

och vid ett runt lite större bord än det på förskolan Vitsippan. Trots att bordet var runt satte vi 

oss båda mittemot förskolläraren. Vi började alla intervjuer med att informera om att vi hade 

med oss mobiler i inspelningssyfte. Vi såg även till att tydliggöra för förskollärarna att de fick 

ta tid till varje svar då vi var nyfikna på deras åsikter och tankar. Detta för att vi inte ville stressa 

förskollärarna under intervjuns gång, detta för att undvika nervositet och snabba svar från 

intervjupersonerna. Vi insåg efter att också ha observerat förskollärarna vid intervjuerna, att 

vissa blev lite nervösa av att vi var tysta och även satt mitt emot. Vi insåg i efterhand att vi 

kanske skulle haft en annan placering för att på så vis lugna förskolläraren och att vi även kunde 

ställt fler följdfrågor. Vi märkte att när vi tystnade för att vänta på förskollärarens svar kunde 

dem ibland bli väldigt nervösa. Bryman (2011) belyser att detta är reaktiva effekter eller 

påverkan, det vill säga att likt människor som blir observerade blir obekväma och kanske inte 

beter sig “naturligt”, så är även denna situation onaturlig och kan ge upphov till att 

intervjupersonerna känner sig obekväma. Vi försökte då att göra förskollärarna medveten om 

att det är okej att vara nervös och att ta tid på sig att svara. Vi log även och avvaktade, för att 
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inte stressa under intervjuerna. 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Tidigt i vår arbetsprocess diskuterades forskningsetiska principer. Enligt Bryman (2008) ska 

forskare ställa sig grundläggande etiska frågeställningar kring integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet. Vid forskning bedriven i Sverige finns det olika typer av etiska 

principer att förhålla sig till. Det finns alltid ett krav på att informera involverade parter om 

undersökningens syfte, då det är frivilligt att ställa upp. Deltagare kan hoppa av eller välja att 

inte medverka i studien. Samtyckeskrav är någonting som är väsentligt vid vetenskaplig 

forskning, det vill säga att deltagarna ger sitt samtycke på att vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien är hemliga, personliga uppgifter ska 

inte kunna spåras av obehöriga. Nyttjandekravet, det material som samlats in i studien får 

endast användas för forskning syftet. Materialet ska inte spridas i andra sammanhang (Bryman, 

2008). För vårt arbete var vi tydliga med att informera förskollärarna om att det var frivilligt 

att ställa upp och det alltid fanns möjlighet att hoppa av. Eftersom alla förskollärare var över 

18 år räckte det med deras godkännande. Vi var även tydliga med att informera förskollärarna 

att dem var anonyma och att empirin vi fått in enbart ska användas till denna studie och sedan 

förstörs, för att det på så vis inte ska spridas vidare. 

 

TROVÄRDIGHET I DENNA STUDIE 

Fejes och Thornberg (2015) belyser att det vid kvalitativa studier är viktigt att ställa kritiska 

frågor över sin studie. Dessa frågor avser bland annat syftet att se om det som undersökts 

verkligen har undersökts. Författarna lyfter att när det handlar om validitet i kvalitativa studier 

syftar författarna till att den forskning som gjorts och metoder som använts handlar om 

frågeställningarna och om metoden då passat till dessa frågor. Vidare nämner Fejes och 

Thornberg att andra författare ändå ställer sig kritiska till att använda sig av ordet validitet och 

istället synonymt till det använder orden trovärdighet eller tillförlitlighet. Fejes och Thornberg 

menar att det då snarare handlar om hur noggrann man varit under processen och hur trovärdig 

och tillförlitlig undersökningen är. Författarna lyfter vidare att en undersökning som har en god 

trovärdighet handlar om att läsaren förstår syftet och hänger med i texten. Detta är något vi haft 
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i åtanke när vi gjort vår studie, att det finns en röd tråd genom hela texten och att läsaren hänger 

med. Reabiliteten i en kvalitativ studie lyfter Bryman (2008) handlar om att man ska kunna 

upprepa studien, dock belyser Bryman att man vid en kvalitativ studie inte kan göra detta, då 

det inte går att “frysa” en social miljö och dess händelser. Detta hade vi med i åtanke vid våra 

intervjuer, då vår studie kunde fått ett annat resultat om vi valt en annan dag, fler förskollärare 

och så vidare. 

 

ANALYSPROCESSEN  

Vid analysen av empirin inspirerades vi av en kvalitativ dataanalys, det vill säga att vi som 

forskare systematiskt undersöker och arrangerar våra transkriberingar för att komma fram till 

ett resultat. I detta arbetar man som forskare med sin data aktivt, organiserar, bryter ned dem, 

kodar, gör synteser och söker efter mönster (Fejes och Thornberg, 2015). Szklarski (2015) 

lyfter att vid analys bearbetas transkriberingarna. Därefter avgränsas meningsbärande enheter, 

till exempel ord och vidare till en tolkning av dessa transkriberingar. Sedan kortas dem ner till 

teman/kategorisering och till sist gör en analys av empirin. Med inspiration från detta har vi 

delat in vår analysprocess i tre delar som vi utgick från: förarbete, kategorisering/kodning och 

abduktion. Det vill säga att vi började med förarbete, att transkribera och korta ner våra citat. 

Vi kortade ner citatet genom att utesluta pauser och utfyllnadsord, detta kortades ner i citaten 

genom [...] vilket står för dessa pauser. Detta för att citaten dels skulle bli kortare, men också 

för att få fram det mest väsentliga i citaten. Därefter gjordes kategoriseringen/kodningen där 

vi delade in alla citat efter de frågor vi ställt som exempelvis barns inflytande, miljön betydelse, 

lekens betydelse och utmaningar. När denna del var klar fann vi att förskollärarna hade olika 

uppfattningar om barns inflytande och då började vi med vår abduktion. Vilket innebär att 

transkriberingarna delades in i uppfattningar som förskollärarna hade om barns inflytande och 

utifrån det skapades nya teman. När denna del var klar gick vi vidare med en analys med hjälp 

av de barnsyner vi inriktat oss vid, det vill säga barns perspektiv, barnperspektivet, 

vuxenperspektivet och maktperspektivet. Då vår studie har en abduktiv ansats är detta en 

provisorisk förklaring där vi utgår från förskollärarnas uppfattningar och lägger vår 

förförståelse åt sidan. I jämförelse med en induktiv ansats vilket Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver som att det dras generella slutsatser utifrån observationer och forskarnas 

förförståelse. Eller en deduktiv ansats som utgår från allmänna regler eller en rådande teori.  
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RESULTAT 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för de olika uppfattningarna vi fann genom 

analysprocessen. Dessa beskrivs under enskilda rubriker med olika citat från förskollärarna 

som är relevanta till varje uppfattning och med en analys av vilka barnsyner som därmed 

synliggörs. Uppfattningarna som uppmärksammades i vår analys delades in i följande 5 

kategorier: Att få vara med och bestämma som handlar om att barn får lära sig att bli en framtida 

medborgare och vara en del av förskolesamhället. Att få uttrycka sig som en del av att ha 

inflytande i förskolan och att förskollärarna lyssnar in barnen. Att få vara medforskare och få 

utlopp för sina intressen som handlar om att barnen tillsammans med förskollärarna utforskar, 

barnen får utlopp för sina intressen och att förskollärarna utmanar barnen som medforskare och 

i sina intressen. Näst sista kategorin handlar om att att miljön är tillgänglig och inbjudande, 

och handlar om att förskollärarna med miljön möjliggör inflytande för barnen, vägleder dem 

och utmanar deras kreativitet. Sista kategorin handlar om att lyssna in alla barn, under denna 

kategori finns utmaningarna och tankarna kring att låta alla barn höras och få det inflytande de 

har rätt till i en miljö med begränsningar och utmaningar såsom brist på personal eller tid. Vi 

lyfter även i denna del läroplanen och visar på att den alltid finns med i förskollärarnas svar. 

Även om inte alla förskollärare lyfte läroplanens betydelse fann vi att det trots allt nämndes 

begrepp och mål som står i läroplanen. I en del av citatet är vissa ord kursiverade, detta är vi 

som författare som har kursiverat för att betona ord som vi tycker har betydelse och visar på 

vilken uppfattning förskolläraren har kring barns inflytande. 

 

ATT FÅ VARA MED OCH BESTÄMMA 

Den första uppfattningen som förekommer i intervjuerna var att barns inflytande ofta kopplades 

ihop med att få vara med och bestämma i verksamheten, men också kring sin egen person. 

Förskollärarna nämnde alla, trots olika förskolor att barns inflytande handlar mycket om att få 

vara en del av verksamheten och att få bestämma. Men att det även handlar om att 

förskollärarna ska vara lyhörda för barnens önskningar. Förskolläraren Anja lyfter vid frågan 

om barns inflytande: “Att de är med och bestämmer sin tillvaro, att det finns en lyhördhet”. 

Det vill säga att hon poängterar vikten av att barnen ska ha sin rätt att bestämma och att 

förskollärare har ett ansvar att vara lyhörda inför barnen. I samma anda om att barnen ska ha 

rätt att bestämma, kom svar kring att barnen är medborgare och demokrati i förskolan: 
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Att få bestämma kring sin person och påverka hur ens dag ser ut och hur gruppens samverkan blir. 

Ja, att en början på den långa vägen att bli en delaktig medborgare i samhälle, så blir man 

medborgare i förskolesamhället. (förskollärare Anna) 

Barns inflytande, kan vara, kan vara på många olika nivåer, på många olika sätt. Exempel kan ju 

vara att de har inflytande över sin egen lek på förskolan. Vi har ingen… På vissa förskolor jobbar 

man ju ute efter mycket lärarledd lek, att lärarna är med mycket med i leken, Vi… Är väl också 

med i leken så klart. Men här är det lite friare lek om man säger. Det kan också vara när vi har 

samlingar, att barnen får uttrycka sina tankar... om verksamheten, ett exempel är när vi hade… 

barnen tog med mycket gosedjur till förskolan… Det blev lite rörigt. Så tog vi bara på en samling 

bara o prata om det här om hur situationen var, vi frågade barnen om de själva hade upplevt att det 

var lite rörigt. Och det visade sig att de hade. Vi kom fram till att vi behövde göra regler, vi prata 

med barnen om vilka regler de tyckte… Eller vi föreslår regler, och frågade barnen om de tyckte de 

lät vettiga. I princip pratade dem allihopa om hur de tyckte att vi skulle ha. Det är ju ett sätt att jobba 

med inflytande och demokrati. (förskollärare Ida) 

Anja lyfter att barnen ska få vara med och bestämma och att förskollärarna ska vara lyhörda. 

Anna nämner att barnen ska få vara med och bestämma över sin egen person men också över 

verksamheten. Hon lyfter att barnen fostras till att lära sig vara en medborgare i samhället och 

även i förskolesamhället. Dessa två förskollärares svar har ett barns perspektiv där reflektion 

över sin egen roll finns med och en lyhördhet. Dessa förskollärare är medvetna om läroplanen 

då begrepp som demokrati lyfts. Ida nämner liknande tankar och talar om att genom samlingen 

frågat barnen om vissa händelser för att få höra barnens tankar kring det och ge dem chansen 

till att påverka. Förskolläraren lyfter dock att det är vuxna som föreslog reglerna, men frågade 

vad barnen tyckte om det. Att ge barnen förslag att välja mellan anser vi att förskolläraren till 

viss del har ett vuxenperspektiv där dem talar om att barnen har inflytande, men att det trots allt 

är förskolläraren som bestämmer och ger barnen alternativ. 

 

ATT FÅ UTTRYCKA SIG 

Den andra uppfattningen kring barns inflytande som vi fann i analysen av intervjuerna var att 

förskollärarna belyser att det handlar om att barnen ska få uttrycka sig. Ida beskriver det som: 

“...Ja barns inflytande dä ä väl där det liksom, dom också kan uttrycka vad dom är intresserade 

av, vilka material dom vill ja. Att vi lyssnar på vad dom är intresserade av”. Det vill säga att 

förskollärarna också lyssnar in barnens intressen och deras uttryck. Liknande svar fick vi kring 

att barn uttrycker sig på flera olika sätt och att ett sätt för barnen att uttrycka sig är genom 

leken: 

Det är också en svårighet att i vissa situationer kanske man behöver va en pedagog som som ger 

mycket till ett barn som kräver mycket, och en pedagog, och eller man skulle behöva vara det, en 
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pedagog som ser till alla andra. För att det här barnen som behöver mycket ska ju inte tystas, heller. 

Så det är en utmaning. Vi tänker mycket utifrån gruppindelning, var kan det här barnet få va sitt 

bästa jag? Var kan det här barnet få höras eller få få lite lugn? Vissa barn kanske inte behöver 

höras, vissa barn kanske behöver röra sig och uttrycka sig på det sättet. Vi jobba mycket med, som 

vi säger de hundra språken, det är också mycket reggio emilia, att det finns många sätt att uttrycka 

sig på. (förskollärare  Ida) 

Leken är ju det viktigaste. Barns inflytande är ju inte bara vad dem säger eller önskar. Det är ju 

liksom hur dem är, hur, vilken önskan dem uttrycker. På många fler sätt än verbalt och då är ju 

leken liksom det man ska vikta mest vid. jag menar, ser man att barn leker jätte jätte mycket med 

sand ute. Då får man ju se till att man ger möjligheter till det. Jag tycker nog att leken är deras 

viktigaste uttryckssätt egentligen. Eller ett av deras viktigaste uttryckssätt för hur de kan påverka 

verksamheten.. (förskollärare Emma) 

 

Ida lyfter att dem i hennes verksamhet är väldigt medvetna om att barnen uttrycker sig på flera 

olika sätt och ska få utrymme till att göra det. Samtidigt som hon menar att en utmaning är att 

finnas till för alla barn, när varje barn har olika behov. Förskolläraren är medveten om 

läroplanens mål där det lyfts att alla barnen ska få inflytande, kunna höras och ses. Vi ser 

hennes svar som en medvetenhet om en barnsyn likt barns perspektiv där hon som förskollärare 

är medveten om att barnen uttrycker sig på flera olika sätt och försöker förstå barnets sätt att 

se på världen. Emma lyfter att leken är betydelsefull för barns inflytande och att det är ett av 

barnens viktigaste uttryckssätt. Med detta anser vi att denna förskollärare ser barnen ur ett 

barns perspektiv med stor förståelse för barns uttryckssätt och att dem ska få plats att uttrycka 

sig i verksamheten.  

Vi fann även att förskollärarna såg utmaningar med barnens rätt att uttrycka sig och ta plats i 

förskolan. Anna lyfter att: “Leken är ju barnets uttryck på så många sätt. Det är kanske det 

viktigaste uttryck som barnet har och då få tillgång till den lek som man vill och material så 

jag har rekvisita för att utveckla den. Fast sen så klart är det ju ett dilemma [...] Så att säga, med 

fara för andra barn eller att andra kommer till skada”.  Vidare nämner Anna att detta i ett större 

perspektiv handlar om barnkonventionen, det vill säga rättigheter vs skyldigheter. Att man inte 

ska skada andra människor men samtidigt ha rätten att kunna uttrycka sig. Liknande tankar 

lyfter förskollärare Anja, men hon nämner aspekten av att rutiner i förskolans vardag gör att 

leken lätt blir styckad: “när man pratar om leken och lekens betydelse så är det ju, ska man vara 

medveten om att innan de kommer in i lekens flow tar det ganska lång tid. Så när de precis 

kommit igång, så kan det ju vara att nu ska vi städa undan för vi ska äta eller göra det här.. att 

man går in och bryter”.  
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Både Anna och Anja visar på en medvetenhet om lekens betydelse för barnen och deras rätt att 

få uttrycka sig. Samtidigt lyfter förskollärarna utmaningar med detta, med begränsningar och 

en styrd verksamhet. Detta svar ser vi som förskollärare som intar en barnsyn likt 

vuxenperspektivet där en medvetenhet om att barnen skall ges inflytande och de är lyhörda för 

barnens uttryckssätt. Men att förskollärarna samtidigt på grund av begränsningar av miljön och 

rutiner delvis bestämmer över barns möjligheter till inflytande. 

 

ATT FÅ VARA MEDFORSKARE OCH ATT FÅ UTLOPP FÖR SINA INTRESSEN 

På en av förskolorna vi besökte arbetar dem Reggio Emilia - inspirerat. Vi valde då att ställa 

en fråga till en av förskollärarna för att få reda på vad det innebar. Förskolläraren Ida lyfte att 

det i deras verksamhet handlar om att se barnen som kompetenta och medforskare. Hon lyfte 

att: “Vi tänker i stort på barn, eh, som kompetenta människor, eh och att vi vi ser att vår roll 

som pedagoger mer som medforskare än som lärare på nåt vis, vi utforskar vår värld 

tillsammans med barnen”. Vidare beskriver hon att personalen på förskolan också utgår från 

barnens intressen och arbetar mycket med projekt som utgår från detta. Vid analysen fann vi 

att tanken kring barns inflytande och att barnen ska få vara medforskare och få utlopp för sina 

intressen, även fanns med i flera förskollärares tankar trots att båda förskolorna inte arbetar 

Reggio Emilia - inspirerat. Förskollärarna tog upp att det är av stor vikt att lyssna in och vara 

uppmärksam på barnens intressen och att utmana barnen: 

Ja, till exempel har vi ju grupper som vi träffas någon gång per vecka och så. Där brukar vi ta tag i 

något som barnen har visat intresse för. Sen kanske jag som pedagog vill utmana det på något vis… 

dem hade jobbat med Pippi Långstrump och dem hade pratat om Ville Villakulla. Då tog jag fram 

bilder på villa villekulla och la fram, så funderade jag på om det här med former kan intressera i det 

här sammanhanget. Så jag tog fram ljusbordet och olika geometriska former, men hade inte riktigt 

bestämt var vi skulle landa med det. Men det blev att de la bilderna på ljusbordet och började prova 

hur de olika formerna stämde med byggnaden. (förskollärare Anna) 

 

Vidare beskriver förskolläraren att hon går vidare på barnens intressen eftersom verksamheten 

arbetar med väldigt öppna uppgifter. Hon lyfter att det handlar om att erbjuda barnen något 

nytt eftersom barnen inte alltid vet vilket material eller möjligheter som finns. Förskolläraren 

Ingrid lyfter liknande tankar då hon talade om att utmana barnen i planerade aktiviteter: 

Det bygger från början liksom på det som vi har sett hos barnen som har väckt intresse och som 

dom är intresserade av och så vill vi utmana dom till vidare till nästa steg, så kan ju handla om att 

dom får en fråga dom ska tänka utifrån, eller ett material som dom ska jobba utifrån en fråga… Så 
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att det kan vara så att vi varit ute till exempel i naturen, och sen så har vi sett att barnen har fastnat 

och blivit intresserade och fascinerade av ett fenomen eller ett visst djur [...] Så då kanske vår 

utmaning blir att när man kommer till förskolan pratar man om det, tittar på bilder och man 

reflekterar tillsammans med barnen. (förskollärare Ingrid) 

 

Vidare beskriver förskolläraren att vid reflektion tillsammans med barnen reflekterar dem över 

vad som gjordes, vad som hände, vad de hittade och såg. För att sedan bygga vidare på det 

genom att utveckla intresset med ett nytt fokus nästa gång de går till skogen, genom att ha gett 

barnen någon fråga att fundera vidare på. 

 

Ida nämner att personalen har en syn på barnen som kompetenta, och att deras roll i 

verksamheten är att vara medforskare med barnen. Anna beskriver ett projekt hon startat med 

barnen som genom att deras projekt ofta är väldigt öppna, tillåts utgå mycket från barnens 

intressen. Hon lyfter även att hon som förskollärare i dessa projekt också vill utmana barnen. 

Förskollärare Ingrid nämner att genom sina projekt utgår personalen mycket från barnens 

intressen och att det blir viktigt att utmana barnen i detta. Mycket genom reflektion med barnen, 

men också förskollärarna sinsemellan. Dessa svar ser vi som en barnsyn likt barns perspektiv 

där förskollärarna utgår mycket från barnen. Projekten utgår från barnens intressen och 

förskollärarna är väldigt intresserade av hur barnens tankar och idéer går. 

 

ATT MILJÖN ÄR TILLGÄNGLIG OCH INBJUDANDE 

Den fjärde uppfattningen vi fann var att många av förskollärarna kopplade ihop barns 

inflytande med att miljön skulle vara både tillgänglig och inbjudande. Förskolläraren Sofia 

lyfter detta vid en fråga om miljön: “Jag tycker miljön är superviktig, att den är inbjudande och 

att det finns material framme”. Vidare fann vi att det även som förskollärare var viktig att finnas 

där, erbjuda barnen möjligheter och vägleda. Förskollärare Anja svarade vid en av frågorna 

kring miljö att, “...om man tar vår utemiljö. Den är inte så jätteinspirerande, då kan det vara 

svårt för barnen att själva komma på.. då får man vägleda barnen lite mer var man kan hitta 

möjligheter”. Hon menar att miljön kan påverka barnens möjligheter till både det positiva och 

det negativa. Men att det som förskollärare då är viktigt att finnas där och visa möjligheter. 

Liknande tankar lyfte några andra förskollärare då dem menar att det också handlar om att 
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anpassa miljön efter barngruppen, ge barnen en utmanande och tillgänglig miljö: 

Ja, alltså vi försöker hela tiden att möblera avdelningen efter barngruppen istället för tvärtom. Det 

är ju en utveckling, förr var det ju inte så. Då hade man ju en miljö som barnen skulle anpassa sig 

till. Sen så kan jag ju tycka att våra lokaler inte är så lätta, de är inte så föränderliga. [...] Men vi 

försöker ju att öppna upp. jag försöker ju till exempel det här med bilderna, att barnen inte har 

tillgång till alla förråd, att man sätter upp bilder. Så att det ska bli synligt för barnen. (förskollärare 

Emma)  

 

Förskolläraren beskriver vidare att genom att öppna upp och låta barnen se vad som finns 

tillgängligt att ta för sig av, ges barnen möjligheter att inspireras. Eftersom miljön är begränsad 

menar Emma att det genom det visuella ser inspirerande ut för barnen och ändå ger barnen 

möjlighet att ta för sig av material, även om miljön är begränsad. Liknande tankar lyfter Anna 

då hon nämner att materialet ska vara tillgängligt för barnen: “Att ha material som bjuder in 

till agerande liksom. Som säger något till barnen, att såhär kan man använda det och det går att 

utveckla. Att ha material som är tillgängligt, både att barnet kan plocka fram men också att 

barnen kan se”. Vidare nämner förskolläraren att de upplevt att det bland dem yngre barnen lätt 

blir stökigt och att barnen gärna öser och häller med materialet. Hon menar att detta då gör att 

det inte blir ett upptäckande och skapande för barnen, bara ett kaos på golvet. Hon lyfter att det 

då som förskollärare är viktigt att presentera material för barnen och visa på variation. 

Förskollärare Ingrid nämner även aspekten om att materialet inte ska vara givet vad det ska 

användas till, för att det på så vis ska vara utmanande för fantasin och kreativiteten: 

Ja alltså vi försöker ju tänka att materialet inte ska vara givet, vad man ska göra med det. Att man 

har material som är utmanande för fantasin och för kreativitet. Så att barnen själva ska kunna liksom 

vara kreativa och välja vad dom vill göra med materialet. har man liksom bara lego eller dockor 

eller bilar, eller såna saker som är väldigt bestämt i förväg vad man ska göra med. Då blir ju leken 

ganska riktad liksom så. [...] Om man har till exempel olika typer av konstruktions eller 

byggmaterial kan man ha allt ifrån tegelstenar, till stockar och stenar och kapla stavar, eller plattor 

och brädor. Liksom för att det liksom föder en kreativitet hos barnet som gör att de kan ta egna 

initiativ till att välja hur man vill jobba med materialet och hur man leka med det. (förskollärare 

Ingrid) 

 

Emma lyfter aspekten av att det förr varit så att barnen ska anpassa sig efter miljön, i skillnad 

hur det idag ser ut när den fysiska miljön ska anpassas efter barngruppen.  Hon nämner även 

att personalen är medveten om att miljön ska vara anpassade efter barnens nivå och vara 

tillgänglig. Liknande lyfter Anna då hon nämner att material ska vara tillgängligt, men att det 
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inte alltid går att få tag i allt. Men att i rollen som förskollärare ska finnas där och erbjuda 

barnen material, samt att barnen kan peka på saker de vill ha. Ingrid lyfter även hon liknande 

tankar då hon nämner att material och miljö ska vara utmanande för barnen och ge utlopp för 

barnens fantasi. Vi tycker att alla tre förskollärarna med hjälp av material och miljö vill ge 

barnen bästa förutsättningarna och en inbjudande miljö, dock ser vi att det till viss del finns ett 

vuxenperspektiv och maktperspektiv hos förskollärarna där dem trots allt bestämmer när, var 

och vad barnen får använda. Detta beror även på begränsningar av miljöns utformning som inte 

ger förskollärarna och barnen de bästa förutsättningarna. 

 

ATT LYSSNA IN ALLA BARN 

Den sista uppfattningen kring barns inflytande som vi fann handlar om att lyssna in alla barn. 

Vi fann att förskollärarna ofta talade om att det i samspel med barnen var viktigt som 

förskollärare att lyssna in alla barn, att barnen känner sig hörda och att man ser barn som kanske 

inte hörs högst. Anna nämner: “Även ifall det inte alltid är så att man kan få precis göra det jag 

vill precis just nu, så kanske om en stund eller ja.. att man får motivation när det inte går”. Hon 

menar att det inte alltid finns tillfälle att alla barnens önskningar kan slå in just den stunden, 

men att man visar för barnen att man hört dem och att man lyssnar på dem. Emma lyfter 

liknande tankar om att vara lyhörd och lyssna på barnens intressen: “Vad det gäller andra fasta 

utflykter och så, försöker vi lyssna in barnen. Sen tycker jag det är väldigt roligt när det 

kommer något med lite mer specifika önskemål, vi hade ju en som i vintras kom och ‘Jag vill 

faktiskt prova på att åka skridskor’, så då fixade vi till det så de fick möjlighet att göra det. Vi 

försöker liksom svara upp till det”. Emmas svar visar också på att deras planerade aktiviteter 

utgår mycket från barnens intressen och är relativt öppna. Det vill säga att det kan förändras 

utefter barnens önskemål och på så vis ger barnen möjligheter till inflytande. Vidare nämner 

hon att det är viktigt vid till exempel fasta situationer att försöka se alla barn, även barn som 

kanske inte hörs lika mycket annars. Hon säger att det vid att kunna lyssna på alla barn handlar 

om att ha blicken för det, att se och höra alla barn. Detta visar på en medvetenhet om dels 

läroplanens mål om att se alla barn och låta barnen ha inflytande och vara delaktiga. Men vi 

ser även barns perspektiv från förskollärarna där de lyssnar in barnen och deras önskningar. 

Vidare fann vi liknande tankar då förskollärarna lyfte dels lekens betydelse och förskollärarnas 

möjligheter att lyssna in barnen när vissa barn hörs mer eller mindre. Ingrid belyser att leken 
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är viktigt för barnen då det i leken är där barnen förbereder sig för livet och bearbetar 

upplevelser och erfarenheter. Hon nämner att leken också kan vara betydelsefull för 

förskollärarna att använda sig av: 

Det är ju ett utmärkt sätt att träna på att både ta plats, säga vad man tycker, komma med egna idéer, 

att lyssna på andras idéer om hur man kan göra i leken. Så det är ju ett utmärkt redskap för att arbeta 

med inflytande liksom tillsammans med barnen. Och man kan uppmärksamma dom som pedagog i 

leken [...] Så att leken är ju ett oerhört bra redskap för att träna just på inflytande och att göra sin 

egen röst hörd. Och det får man ju uppmärksamma med dom barn som har lätt för att ta för sig i 

leken och säga vad dom vill och föra leken framåt och dom som har å andra sidan svårare att ta plats 

och mer bara följer den som naturligt liksom, tar sin plats. (förskollärare Ingrid) 

 

Vidare lyfter Ingrid att det som förskollärare är av stor vikt att försöka se alla barn och hjälpa 

barnen som har lite svårare att ta plats. Att som förskollärare hjälpa barnen som lättare tar plats, 

att lära dem se andra och vad de har för idéer. Men också att som förskollärare ge stöd till 

barnen som har svårare att ta plats. Hon menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna. 

Förskolläraren Anna nämner att de delar upp barnen i mindre grupper och att det då som 

förskollärare är viktigt att tänka till, att inte alltid agera på den som hörs mest och att det är en 

balansgång: 

Så där är ju också en balans, att man förklarar varför det inte går just nu och att barnen kan ha 

inflytande på det viset att ja, det blir min tur snart. Men på det viset att vi fredar lek och arbete 

mellan barnen i mindre grupper. Men också i olika konstellationer, för den som kanske är väldigt 

högljudd kanske inte är det i alla kombinationer, med alla vänner. Sen tänker jag också att genom 

att barnens dokumentationer kommer upp på väggar och så, så får de syn på, genom att vi pekar och 

så, får syn på att det här har det här barnet gjort. Man får syn på det möjligtvis tystlåtna barnets 

uttryck som finns på ett annat sätt i lokalen. Också foton kan ge det, ett stillsamt barn som gör ett 

bygge kanske inte märks, men finns det på foto sen kan det bli ett sätt att lyfta det på. (förskollärare 

Anna) 

 

Förskolläraren Ingrid lyfter leken som betydelsefull för barnen men samtidigt ett redskap för 

förskollärare att fånga upp alla barn och låta dem träna på inflytande. Hon nämner att det är i 

leken barnen kan göra sin röst hörd och att det då som förskollärare är viktigt att vara lyhörd 

och lyssna. Detta anser vi som att förskolläraren har ett barns perspektiv där hon går in i barnens 

värld och försöker lyssna in barnen och deras uttryckssätt. Samtidigt som hon i detta försöker 

se alla barnen. Anna lyfter å andra sidan att det är hon som förskollärare har ett stort ansvar för 

att dels se alla barn och låta även de tysta barnen höras, men att även se till att freda leken. 

Detta ser vi snarare som ett barnperspektiv där hon ser till barnens bästa, men att det blir en 

utmaning att inte inta ett vuxenperspektiv där hon ändå styr. Vidare nämner hon även att ett sätt 
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att lyfta tystlåtna barn, är genom dokumentationen, där dem andra barnen på så vis kan få syn 

på dessa barn och tystlåtna ges möjlighet att känna delaktighet. 

Vi fann även i intervjuerna att förskollärarna såg många utmaningar med att lyssna in alla barn. 

Inte bara det förenämnda om att barn som kanske hörs mer tar mer plats, men även att det blir 

en utmaning när det är stora barngrupper, personalbrist och åldersblandade barngrupper: 

Ja men gruppstorlek kan spela roll på så sätt att man har många barn och med dom äldsta barnen 

har vi just nu 21 stycken och då är väl en problematik ligger väl i att göra alla barnens röst hörda. 

[...] Så att det blir ju väldigt viktigt liksom att jobba med olika typer av grupper, halvgrupper eller 

mindre grupper ändå och så för att just kunna fånga liksom alla barnen och liksom se varje barn 

varje dag är den stora stora utmaningen. att man verkligen säkerställer att alla barnen känner sig 

sedda varje dag fast man är i en stor grupp liksom [...] Och sen är det ju också det att när vi har 

perioder med sjukdom och både bland pedagoger åh man kanske måste vara hemma och vårda barn 

och såna saker och då måste man ta in vikarier, ibland får man in vikarier som är kända, åh liksom 

kan verksamheten, och ibland får man inte det, Och ibland får man kanske inte vikarie alls. 

(förskollärare Ingrid) 

Det är ju också så att eftersom vi har en så blandad åldersgrupp så får man jobba på ett annorlunda 

sätt, för jag tänker om man har en väldigt åldershomogen grupp då kan man ju jobba väldigt riktat 

liksom. Har man äldre barn, såhär att man verkligen kan implicera ett tänk, att det här har ni nu, hur 

får det effekt på resten av dagen? Eller veckan? För de har ett helt annat tidsperspektiv. Eftersom vi 

har så blandade åldrar så kan jag uppleva ibland att det blir kombinerat med deras inflytande att det 

blir många stängda grindar (fysiska grindar) från vår sida och det är inte så himla, så vill man ju 

egentligen inte jobba. Men att det blir på något sätt att de yngsta kan inte alltid se att eller inte ta in 

att det inte är plats för dem just där och då vid bygget inne bland stora barnen. Hade man haft en 

mer åldershomogen grupp hade man kunnat sitta mer med samtal och det går inte riktigt alltid, 

tyvärr. (förskollärare Emma) 

 

Ingrid lyfter att det i hennes verksamhet med stora barngrupper blir en utmaning att kunna se 

alla barn. Hennes intentioner är att varje dag visa varje barn att de blivit sedda, men att det inte 

alltid är så lätt. Hon menar att det blir svårt när det är sjukdom och personalbrist eller när 

vikarier kommer in som inte är lika bekanta vid verksamheten och rutinerna. Då menar 

förskollärare Ingrid att barns möjlighet till att bli sedda och få inflytande hämmas. Vi ser detta 

som ett barnperspektiv men även ett vuxenperspektiv, det vill säga att förskolläraren arbetar 

med att utgå från barnet men lätt kan gå över barnens huvud. Samtidigt som förskolläraren 

begränsar barnens inflytande eftersom de ibland har personalbrist eller stora barngrupper. 

Emma som arbetar med en barngrupp i olika åldrar ser det som en utmaning då barnen utifrån 

ålder har olika behov som behöver tillgodoses. Detta gör att de yngre barnen oftast inte får vara 

där de vill och kanske inte får det inflytande dem har rätt till. Även här ser vi ett 

vuxenperspektiv samt ett barnperspektiv där förskolläraren är medveten om begränsningar men 

samtidigt arbeta för att ge alla barnen de bästa förutsättningarna. Vidare nämnde Anna vikten 
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av att visa barnen att de har blivit lyssnade på, ifall barnen vill göra någon specifik aktivitet/lek, 

som kanske inte fungerar i verksamheten just då. Att då säga att vi kan göra det senare, 

imorgon, eller vid ett annat passande tillfälle, ser vi som att det inte alltid är helt enkelt att utgå 

från barns perspektiv för att verksamheten ska kunna fungera för alla barn, hela tiden.   

 

SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

Av resultatet går att urskilja att det finns olika uppfattningar kring barns inflytande och även 

att det råder olika barnsyn hos förskollärarna. Dessa olika uppfattningar och barnsyner kan ha 

en viss påverkan för barns möjligheter. Förskoleverksamheter är komplexa, men av våra 

intervjudeltagare går det tydligt att se att läroplanens målsättningar är i åtanke, och att barns 

inflytande är en del i våra intervjudeltagares uppfattningar. Samt att deras intentioner är att ge 

barnen möjligheter till inflytande, vilket förskolans läroplan strävar efter. Sammanfattningsvis 

gav förskollärarna dessa uppfattningar om barns inflytande:  

● Att få vara med och bestämma  

● Att få uttrycka sig 

● Att få vara medforskare och få utlopp för sina intressen 

● Att miljön är tillgänglig och inbjudande 

● Att lyssna in alla barn 

 

Vi fann även att det bland förskollärarna fanns olika barnsyner, trots att deras intentioner var 

goda och deras svar likartade. Det är lätt att försöka se ur barnets perspektiv, men svårare att 

som förskollärare inte utgå från sitt eget perspektiv. 
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DISKUSSION 

I denna del diskuterar vi hur resultatet av denna studie kan förstås, hur det förhåller sig från 

tidigare forskning och bakgrund samt vilka slutsatser vi drar. Vi inleder denna del med 

förskollärarnas uppfattningar kring barns inflytande, därefter vidare till de olika 

uppfattningarna vi fann genom resultatet. Det vill säga att få vara med och bestämma, att få 

uttrycka sig, att få vara medforskare och få utlopp för sina intressen, att miljön är tillgänglig 

och inbjudande samt att lyssna in alla barn. Därefter dras en slutsats av resultatet och en 

diskussion av den valda metoden. Avslutningsvis redogör vi för betydelsen av vår studie och 

varför det behövs framtida forskning om barns inflytande i förskolan.  

 

FÖRSKOLLÄRARNAS UPPFATTNINGAR KRING BARNS INFLYTANDE 

Genom tiden har barnsynen förändras från att barnen sågs som underordnade vuxna till att 

omsorg och kunskap blev viktigt. Vidare i historien har den syn vi har på barnen idag utvecklats 

där det bland annat i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) sätts höga krav på förskollärare 

som är medvetna och lyhörda till barnen. Samt många strävansmål som påvisar barnens 

rättigheter men också skyldigheter gentemot andra barnen. Det handlar helt enkelt om att 

barnen i förskolan har rätt att bestämma över sin egen person, men också har skyldighet att låta 

andra få påverka verksamheten och ta plats. Arnér (2006) skriver att när barn får ett ansvar 

leder det till att barnen får möjlighet att bli självständiga och fria. Enligt Ribaeus (2014) är 

barns känsla för tillhörighet och delaktighet relaterar till inflytande. Det blir då av stor vikt som 

förskollärare att visa barnen vägen till detta och samtidigt låta alla barn få ta plats. Genom vårt 

resultat fann vi att förskollärares uppfattningar genomsyras av läroplanens begrepp och 

strävansmål. Detta då förskollärarna vid flera tillfällen lyfte begrepp som lyhördhet, lyssna in 

alla barnen och att barnen ska ha rätt att uttrycka sig. Det var även en av förskollärarna som 

lyfte barnkonventionen och talade om ett förskole samhälle, där barnen måste lära sig om 

skyldigheter och rättigheter. Men samtidigt att det som förskollärare var viktigt att lära barnen 

om detta.  

 

Vi fann även att trots att vi intervjuade sex olika förskollärare från två olika förskolor med olika 

“teman” på sina förskolor, hade förskollärarna i grund och botten liknande uppfattningar. 
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Genom förskollärarnas svar fann vi att det fanns olika barnsyn och det till viss del påverkar 

deras svar och hur förskollärarna ser på barnen. Vi fann inte att någon förskollärare begränsar 

barnens inflytande, men genom att exempelvis ha ett vuxenperspektiv eller barnperspektiv är 

det lätt hänt som förskollärare att bestämma över barnens huvuden och ibland glömma bort att 

låta barnen få bestämma.  

 

ATT FÅ VARA MED OCH BESTÄMMA 

Vår bakgrund och tidigare forskning berör problematik kring begreppet barns inflytande. 

Rantala (2016) skriver att gemensamma nämnare kring området är att barn ska få påverka 

verksamheten, få sin röst hörd och att barnen får välja sin lek. Dessa tankar fann vi genom 

resultatet då förskollärarna lyfte att barnen skulle få vara med och bestämma i verksamheten. 

Rantala skriver om skendemokrati, vilket innebär att barn ges inflytande och delaktighet, men 

begränsas av regler, rutiner och normer. Gällande rutiner och regler lyfte förskolläraren Ida att 

det vid en samling tagits upp en diskussion kring gosedjuren. Där hade förskollärarna själva 

kommit med alternativ, eller förslag som barnen kunde gemensamt uttrycka sina åsikter om, 

vilket blir en form utav skendemokrati. Vi anser att barnen själva ska ges möjlighet till att 

påverka rutiner och regler. Men det är inte helt enkelt att alltid utgå från ett barns perspektiv. 

Men uppfattningen kring att alla ska få bestämma är i tanken god.  

Eriksson (2014) lyfter att med ett barns perspektiv försöker förskolläraren se vardagen med ett 

barns synsätt. Vi anser att förskollärarna hade denna barnsyn vid denna uppfattning då det 

talades om att barnen skulle få påverka hur dagen skulle se ut. Förskollärare Anna lyfte detta 

då hon sa att barnen ska få bestämma kring sin person och påverka hur ens dag ser ut och hur 

gruppens samverkan blir. Hur och vem barnen ska leka med bör alltså vara upp till det 

individuella barnet, men självfallet ska ingen behöva hamna utanför. Därför anser vi att det är 

viktigt att kommunicera med barnen, och att skapa ett gott kommunikationsklimat i 

barngruppen. Barn ska få göra sina egna val, men också argumentera för och emot andras 

tankegångar. Ribaeus (2014) skriver att det ofta är de mer socialt delaktiga barnen som har hög 

status i kamratgruppen, som får sina röster hörda och i det mer inflytande än andra barn. Det 

finns maktstrukturer inom barngrupper.  Vilket är något som kan vara en utmaning att 

synliggöra. 
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ATT FÅ UTTRYCKA SIG 

Av vårt resultat att urskilja, är barns möjlighet att uttrycka sig en stor del i barns inflytande. 

Förskollärarens roll i verksamheten ska genomsyras av en lyhördhet, verksamheten ska också 

präglas av det som barnen är intresserade av, materialet ska också spegla barnens intressen. 

Förskollärare Emma uppfattar leken som barnens viktigaste uttryckssätt i förskolan. Där 

uttrycker barnen sig med hela kroppen, inte endast verbalt. Olika uttryckssätt kräver också en 

kompetens hos förskollärarna att kunna känna in detta. Samtidigt är det utmanande med alla 

barnens olika behov. Barnens lek är mycket påverkad av den miljö som finns i förskolan. 

Karlsson (2009) och Viega m.fl. (2016) beskriver att leken är av stor betydelse för barn i 

förskolan då det är i leken barn skapar sig en gemenskap tillsammans med andra barn, bearbetar 

intryck, händelser och erfarenheter. Leken är av stor vikt vid barns inflytande. Karlsson lyfter 

att det är i barnens fria lek används olika strategier för att behålla sin lek eller för att kunna 

avgränsa sig mot vuxna. Viega m.fl. problematiserar att barn i Europa i många fall minskas 

sina möjligheter till fri lek, då det blivit mer institutionaliserat. Detta ser vi som av stor vikt att 

förskollärare bör vara medvetna om. Det vill säga att barnens lek bör få lika mycket plats i 

verksamheten som andra delar, för att på så vis ge barnen utrymme att uttrycka sig. 

Rantala (2016) skriver att barn ofta anpassar sig efter den rådande miljön, än att miljön är 

anpassad efter barnen. Innemiljön särskilt, är mycket påverkad av verksamhetens rutiner. 

Utemiljön ses som ett bättre alternativ, än innemiljön.  I vårt resultat ansågs också rutinerna 

vara problematiska för barnens möjlighet till lek och att uttrycka sig. Förskolläraren Anja lyfte: 

När man pratar om leken och lekens betydelse så är det ju, ska man vara medveten om att innan 

de kommer in i lekens flow tar det ganska lång tid. Så när de precis kommit igång, så kan det ju 

vara att nu ska vi städa undan för vi ska äta eller göra det här.. att man går in och bryter.  

Hon menade att barnens lek blir styckad och att det tar en stund för barnen att komma in i 

lekens flow, där barnen är sitt bästa jag. Det kan ju ta en stund för barn att komma igång med 

det som de vill göra i förskolan, rutiner kan leda till att barns inflytande och vilja att göra vissa 

saker, avbryts.  
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ATT FÅ VARA MEDFORSKARE OCH ATT FÅ UTLOPP FÖR SINA INTRESSEN 

Rantala (2016) belyser att det som förskollärare är viktigt att inta ett barns perspektiv på 

tillvaron. Det vill säga att försöka se tillvaron genom barnets ögon och vara lyhörd för barnet. 

Vi anser genom resultatet att vid uppfattningen om att barnen ska få vara medforskare och få 

utlopp för sina intressen hade förskollärarna ett barns perspektiv. Förskollärarna utgick mycket 

från barnens intressen och formade verksamhetens vardag efter detta. Förskollärarna såg 

barnen som kompetenta vilket Bae (2009) beskriver som beings and becomings. Det vill säga 

att förskollärarna uppfattar barnen som kompetenta och lyssnar in både deras intressen och 

önskningar. Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) lyfte i sin avhandling att konversera 

och göra barnen delaktiga i projekt och vardagen är av stor vikt för att barnen ska känna sig 

inkluderade. Detta leder i sin tur även till att barnen på så vis får ha inflytande och känna 

delaktighet. Vi ser förskollärarnas svar som att dessa tankar är med, då förskollärarna talade 

mycket om att lyssna på barnen och att vara medforskare med barnen. Det vill säga att se barnet 

som kompetent och att barnen ska få möjlighet att påverka. Tayler (2015) skriver att 

förskollärare har ansvar i att ge barnen en givande vistelse i förskolan, ta hänsyn till barnets 

perspektiv och att skapa ett positivt och lustfyllt klimat i förskolan. Hennes resultat 

synliggjorde att barn som blir mer sociala kan få problembeeteenden att minska. Vilket i sin 

tur leder till gott välbefinnande och en positiv utveckling i barngruppen.  Detta drar vi liknelse 

med att se barnen som kompetenta och sociala individer, det är viktigt för att barnen ska kunna 

vara sitt bästa jag i förskolan, vilket lyftes i resultatet.  

 

ATT MILJÖN ÄR TILLGÄNGLIG OCH INBJUDANDE 

Något som vi uppfattade genom bakgrunden och tidigare forskning var att det kring barns 

inflytande kopplades ihop med att miljön hade stor påverkan. Det hade påverkan på så sätt att 

det antingen kunde begränsa barnens inflytande eller möjliggöra inflytande för barnen. Dessa 

reflektioner fann vi hos förskollärarna då det lyftes att miljön på deras förskola sågs som 

begränsad och att det då blev viktigt att som förskollärare vägleda barnen till nya möjligheter. 

Förskollärare Emma lyfte att det förr i tiden snarare var barnen som skulle anpassa sig till 

miljön, men att det nu för tiden blivit allt mer åt andra hållet. Idag anpassas miljön mer efter 

barnen. Detta tankesätt anser vi att förskollärarna hade, då det lyfts att de försöker göra miljön 

tillgänglig och inbjudande för barnen. Detta för att på så vis ge barnen möjligheter att vara 
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kreativa. Şahin och Dostoğlu (2014) lyfter i sin artikel och menar på att när miljön är begränsad 

så påverkar det inte bara barnen och deras möjligheter till inflytande, men likaså förskollärarna. 

När miljön inte är inspirerande och ger möjligheter så påverkar det barnen och förskollärarnas 

trivsel. Förskollärarnas svar ser vi som att de håller med om detta då det lyfts att deras miljö 

inomhus till viss del är väldigt begränsad i storleken och därmed har förskollärarna inte lika 

mycket möjligheter att ge barnen inflytande. Vi fann även i förskollärarnas svar att de till mångt 

och mycket intog vuxenperspektiv och maktperspektiv då dem bestämde mycket över huvudena 

på barnen. Detta ser vi som en konsekvens av en miljö som inte är optimal. Men vi ser även en 

medvetenhet om detta och förskollärare som vill ge barnen bästa möjliga förutsättningar.  

 

ATT LYSSNA IN ALLA BARN 

När det kom till uppfattningen om att lyssna in alla barn lyfte förskollärarna att det handlade 

om att vara lyhörd. Det kanske inte alltid går att ge barnen deras önskningar just precis då, men 

att som förskollärare då ändå lyfta deras önskningar och visa på att de har hörts. Detta lyfter 

Rantala (2016) då hon menar att ett sätt för barnen att ha inflytande är just att få sin röst hörd. 

Vi uppfattade även förskollärarnas svar som att vissa av förskollärarna intar ett barns perspektiv 

där de försökte lyssna in alla barn, visa att barnen är hörda och låta verksamheten till viss del 

anpassas efter barnen. Men vi fann även att en del av svaren också visade på ett barnperspektiv 

och vuxenperspektiv där förskollärarna utgick med tankar om att arbeta för barnets bästa, men 

av olika begränsningar snarare bestämde över barnens huvuden. Arnér (2006) lyfter att det 

ändå är viktigt att som förskollärare inta ett barnperspektiv för att förstå barnens värld och deras 

agerande. Detta visade förskollärarna på då de menade att leken är av stor betydelse för barnen 

att göra sina röster hörda och träna på inflytande. Saar m.fl. (2009) lyfte minor- och major 

politics i förskolan, rådande diskurser, exempelvis ”alla ska få vara med”. Tanken om detta är 

god i och med att detta kan användas som en strategi att få med barn som har svårare att ta för 

sig och få inflytande. Men vi ser även att leken kan användas som ett sätt för vissa barn att 

uttrycka sig och att det då kanske hindrar dessa barn att få möjlighet till inflytande om de 

”tvingas” ge plats för andra.  

Vidare lyfte förskollärarna olika utmaningar och begränsningar till barnens möjligheter att få 

sin röst hörd. Utmaningarna kan vara stora barngrupper, personalbrist, vikarier som inte är 

kända för varken barngruppen eller förskollärarna och åldersblandade barngrupper. 
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Förskollärarna lyfte att deras intentioner är att kunna ge barnen känslan av att ha blivit sedd 

och hörd under dagen, men genom begränsningar så är det inte alltid lätt. Eriksson (2014) lyfter 

dessa utmaningar och menar på att även om förskollärarnas intentioner är goda så kan 

begränsningar av exempelvis personalbrist eller rutiner, göra att barnens möjligheter till 

inflytande blir hämmade. Detta ser vi som en utmaning som förskollärarna behöver ha med sig 

i tankarna inför sin yrkesroll.   

 

FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR 

Förskollärare har i förskolans läroplan en hel del mål och krav på sig. Det är inte bara 

matematik, naturvetenskap, språk och teknik som barnen ska lära sig. Förskollärarna ska också 

lära barnen att bli framtida medborgare, ge dem inflytande och delaktighet och lära sig bli 

solidariska och ta ansvar. Lindahl (2005) skriver att det är väsentligt att barnen ska känna till 

sina demokratiska rättigheter i samhället, även sina möjligheter att påverka. Författaren lyfter 

att förskollärare måste göra en avvägning mellan individ - kollektiv i sin verksamhet. Detta för 

att alla barn ska förstå att allas röster är viktiga och att alla har rätt till att bli hörda. Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2013) beskriver att det är av stor vikt att förskollärare har social 

kompetens. Genom resultatet uppfattar vi förskollärarna som väldigt medvetna om vilka krav 

som finns, då förskollärarna lyfter begrepp från förskolans läroplan. Men vi fann även att 

förskollärarna visar på mycket kunskap och social kompetens. De visade också en del på 

självreflektion, även om det inte alltid fanns tid till reflektion i arbetslaget. Kılıçs (2015) 

beskrev detta som att förskollärare har ett stort uppdrag som förebilder för barnen och bör ha 

emotionell kompetens. Det vill säga att förskollärare bör vara väl medvetna om sina egna 

känslor och barnens känslor. Detta fann vi genom resultatet att förskollärarna i vår studie hade. 

Förskollärarna var väl medvetna om att barnen kan uttrycka sig på flera olika sätt och tillät 

barnen att få plats att göra detta. Det fanns även en medvetenhetet om att låta alla barnen få 

höras, men samtidigt lära barnen att låta andra barn också höras. Det vill säga att de lärde 

barnen att vara solidariska och att det handlar om att ge alla plats i förskolan.  

Rantala (2016) lyfte även att det vid förskolans läroplan och dess strävansmål handlar om 

tolkningar. Det vill säga att det är upp till varje enskild förskola och arbetslag att tolka den på 

sitt sätt. Därför anser vi att det är av stor vikt att se över hur den tolkas i sin verksamhet och 

vilka uppfattningar som råder. Resultatet visade på att det till viss del kan begränsa barnens 
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möjligheter till inflytande genom vilken barnsyn man har, men att det å andra sidan är en 

väldigt komplex fråga. Det går inte att bara ändra sin barnsyn och låta vissa barn höras. Det 

handlar om att ta hänsyn till rutiner i förskolan som kan begränsa möjligheter och som kan vara 

svåra att ändra på. Det kan också handla om att det är personalbrist eller inte finns tid till 

reflektion med arbetslaget. Lindahl (2005) beskriver att det är viktigt att kunna reflektera kring 

sitt arbete i förskolan. Hon anser att videofilma kan vara en bra metod för att kunna synliggöra 

sitt arbete och sitt förhållningssätt i verksamheten. Med tidigare forskning och resultatet i 

åtanke, anser vi att förskollärares förhållningssätt är av stor vikt när det gäller barns möjlighet 

till inflytande.  

 

SLUTSATS 

Efter diskussionen kan vi dra slutsatsen att det finns flera olika uppfattningar kring barns 

inflytande och att det även finns olika barnsyn. Dessa olika barnsyner påverkar barnens 

möjligheter till inflytande och vi ser att det är väsentligt att förskollärare reflekterar över vilken 

barnsyn de har. Även om förskollärares intentioner är goda kan det ändå delvis begränsa 

barnens möjligheter till inflytande. Detta kan bero på begränsningar och utmaningar såsom 

personalbrist och stora barngrupper, men likaså förskollärarens förhållningssätt. Vi finner att 

det är av stor vikt att förskollärarna i arbetslaget får god tid till reflektion för att på så vis se 

över hur barnen ges möjlighet till inflytande. Då det är verksamheten och dess förskollärare 

som snarare ska anpassa sig efter barngruppen, än att barnen ska anpassa sig efter 

förskollärarna. Litteraturen och tidigare forskning har visat på att en miljö som är begränsad 

minskar barnens möjligheter till inflytande och även deras lek, som är ett av barnens viktigaste 

redskap till att utöva inflytande. 

 

METODDISKUSSION 

Den valda metoden i vår studie, kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer, valdes då vi 

skulle undersöka förskollärares uppfattningar om barns inflytande. Vi anser att fördelen med 

vår metod är att genom det semi-strukturerade angreppssättet resulterade intervjuerna i givande 

och naturliga diskussioner med förskollärarna. De kvalitativa intervjuerna gav även 
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undersökningspersonerna möjlighet att tänka och reflektera över sina svar. Vår intervjuform 

gav oss också möjlighet att ställa följdfrågor eller hoppa över frågor som besvarats tidigare i 

intervjun. Metoden vi använde oss av var givande, dock ser vi i efterhand att vi borde haft en 

annan placering under intervjuerna. Så som vi placerade oss, likt ett förhör, kan ha påverkat 

deltagarnas nervositet. Detta då vi upplevde att undersökningspersonerna ibland blev nervösa. 

Eftersom vår studie är inspirerad av fenomenologi och en abduktiv ansats, finns tanken att 

denna studie skulle kunna gjorts på flera olika sätt och fått olika resultat. Vi hade velat utveckla 

studien med observationer, för att undersöka hur det ser ut i vardagen. Men vi valde att avgränsa 

oss med endast intervjuer. Vi anser även genom att ha använt oss av kodning så fick vi på det 

sättet fram vilka uppfattningar som förskollärarna hade. Dock fann vi att vissa av 

förskollärarnas svar till viss del hänger ihop med varandra och skulle kunna klassas under 

samma uppfattningar. Men i och med vår analys och våra barnsyner kunde vi finna det mest 

väsentliga uppfattningarna i deras svar och därmed kategorisera. Vi fann även under processen 

av att intervjua, kategorisera och sedan analysera att det var svårt att sätta parentes på vår 

förförståelse. Vi försökte att inte låta våra tidigare erfarenheter och kunskaper påverka allt för 

mycket på hur vi analyserade förskollärarnas svar. Vår tanke i processen var att enbart finna 

likheter, jämförelser och sedan analysera. Detta för att vidare i diskussionen kunna få in våra 

egna erfarenheter och kunna koppla till litteraturen. 

 

FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

I denna studie har vi redogjort för förskollärares uppfattningar om barns inflytande. Det är ett 

ämne som alltid är aktuellt, och är viktigt enligt styrdokument och lagar. Vi anser även att detta 

är en viktig fråga för barnens möjligheter till inflytande och trivsel i förskolan. Likaså ser vi att 

fortsatta studier är viktigt för förskollärare och deras yrkesroll, då det behövs mer medvetenhet 

om att det finns olika uppfattningar kring barns inflytande. Vår studie har möjligheten att 

utvecklas både genom att utöka med andra metoder, exempelvis observationer för att på så vis 

se hur detta ter sig i praktiken. Det går även att undersöka barns inflytande på en betydligt 

större nivå, med flertalet olika förskolor och i flera kommuner. Det skulle kunna genomföras 

en nationell studie, för att se hur det skiljer sig inom de olika delarna av landet. Genom att 

undersöka fler olika förskolor skulle man även kunna få syn på om olika inriktningar och teman 
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på förskolorna har betydelse. Vi ser även att det finns möjlighet att undersöka detta med fokus 

på maktstrukturer och ett maktperspektiv för att se vilken betydelse det har. Vi ser 

sammanfattningsvis att detta är ett ämne som är viktigt att undersöka och hålla aktuellt i 

förskoleverksamheter, då det för förskollärare är en viktig aspekt i att reflektera över sitt 

förhållningssätt. Men det är likaväl av stor vikt för barnen att få ha inflytande och medvetenhet 

om att dem genom att bli framtida medborgare har en chans att påverka. Då vi lever i ett 

demokratiskt samhälle, ska alla ha rätten att kunna påverka och få sina röster hörda. Likaså ska 

barnen i förskolesamhället få bli sedda, hörda och få en chans att påverka. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 
Vi presenterade oss, berättade lite kort om syftet och ämnena. Berättade att de kunde ta god tid 

på sig vid svaren och att vi hade mobilerna framme för att spela in deras svar. Samt berättade 

vi att de skulle vara helt anonyma. 

1. BASFRÅGOR 

1.1 Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

1.2 Ni är ett föräldrakooperativ, vad innebär det? / Ni är en Reggio Emilia inspirerad 

förskola, vad innebär det? 

 

2. BARNS INFLYTANDE 

 2.1 Hur skulle du beskriva barns inflytande? 

 2.2 Hur jobbar ni i arbetslaget med att ge barn möjligheter till inflytande? 

 2.3 Vilka är de största utmaningarna vid att möjliggöra barns inflytande, tycker du? 

 

3. KONTEXTEN 

 3.1 Hur ger ni alla barn möjlighet till inflytande när vissa barn tar mer plats? 

 3.2 Hur tycker du miljön kan påverka barns möjligheter till inflytande? 

 

4. ÖVRIGA FRÅGOR 

 4.1 Hur tänker du kring att ge barn möjligheter till inflytande i planerade aktiviteter? 

4.2 Hur tänker ni kring läroplanen och barns inflytande, har den betydelse för er 

verksamhet och i så fall hur? 

4.3 Har leken någon betydelse för barn och deras inflytande, i så fall hur tycker du? 

  

 

 


