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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få fram hur pedagoger talar om barns inflytande, vad de säger att 

barn kan ha inflytande över och inte och även varför. Vi har gjort intervjuer med åtta 

pedagoger för att få svar på våra frågor. Vi har analyserat resultatet vi fått fram av våra 

intervjuer med hjälp av tidigare forskning om barns inflytande. Den tidigare forskningen tar 

upp bland annat barnperspektiv, barns perspektiv och barnsyn i samband med barns 

inflytande, vilket gjorde oss intresserade av att undersöka hur pedagogernas syn på barn 

påverkar barnens möjlighet att utöva inflytande i förskoleverksamheten. 

 

När vi analyserade intervjuerna hittade vi fyra olika områden som vi valde att fokusera på och 

analysera i resultatet. Utifrån dessa analyser har vi kommit fram till nya områden som vi 

diskuterar i vår diskussion, bland annat begränsningar, falskt inflytande och hur pedagogernas 

syn på barn kan skapa konsekvenser för barns inflytande. En slutsats som vi drar från studiens 

resultat är att vilken syn pedagoger har på barn är av störst betydelse för hur mycket 

inflytande barnen får i verksamheten. 
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Förord 

Vi vill först av allt tacka de pedagoger som ställde upp på intervjuer, utan er ingen uppsats! 

 

Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Britt Tellgren. Tack för alla goda råd, all 

konstruktiv kritik och din positiva syn på vår uppsats hela vägen. Tack också till alla andra 

som vid olika tillfällen läst uppsatsen och kommit med hjälpsamma förslag och 

kommentarer.. 

 

Vi vill också tacka våra familjer och vänner som periodvis fått stå ut med en hel del tjat om 

vår uppsats. Nu är den äntligen klar! 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för mycket gott samarbete och många underbara 

skratt under alla dessa timmar framför datorn. 

 

Alexandra & Maria 
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1 Inledning 

Inflytande och delaktighet är viktiga begrepp i läroplan för förskolan Lpfö 98/2010, 

vilket gör dessa till viktiga delar av verksamheten i förskolan. I avsnittet förskolans 

värdegrund och uppdrag står att de vuxna i förskolan har ett stort ansvar för att visa 

barnen hur ett demokratiskt samhälle fungerar, där alla har både rättigheter och 

skyldigheter, genom att de själva har ett demokratiskt förhållningssätt. Verksamheten 

bör utformas så att barnen får möjlighet att ta eget ansvar och utvecklar en förståelse för 

att alla har rätt att få sina åsikter respekterade. 

 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska 

ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. 

Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. (Lpfö 98/2010, s 

5) 

 

1990 antog Sverige FNs barnkonvention. Artikel 12 i konventionen säger att: 

 

Konventionsstaterna skall 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 skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. (Barnkonventionen) 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett flera olika verksamheter där barnen har 

haft mer eller mindre inflytande på olika sätt. Det har väckt vår nyfikenhet och vi blev 

intresserade av att undersöka detta närmare. Vi ville därför undersöka vilken syn pedagoger 

har på barn och deras inflytande i förskolans verksamhet. Vi upplever det som en viktig del i 

vår framtida yrkesroll i förskolans verksamhet och vi vill därför studera det närmare. På sidan 

tolv i läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 framhålls att: 

 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Lpfö 98/2010, s 12) 

 

Vi ville intervjua pedagoger som arbetar i förskolan för att få reda på hur de själva beskriver 

att barn får inflytande i verksamheten. Genom dessa intervjuer ville vi få fram deras tankar 

och upplevelser kring barns inflytande, till skillnad från om vi skulle göra observationer då 
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pedagogernas tankar skulle gå förlorade. Det är pedagogernas egen syn på och hur de talar om 

barns inflytande som ligger i fokus i vår uppsats. 

 

1.1 Disposition 

I inledningen till vår uppsats beskriver vi en del av vad läroplanen säger om barns inflytande 

och visar också att barnkonventionen tar upp barns rätt till inflytande. 

 

Vi beskriver sedan vårt syfte med uppsatsen och vår frågeställning.  

 

I del tre skriver vi om tidigare forskning om barns inflytande och synen på barn. Vi tar upp 

begreppet demokrati eftersom det är en del av barns inflytande, men det kommer inte att vara 

fokus i uppsatsen. Vi tar även upp begreppen skendemokrati, barnperspektiv och barns 

perspektiv och slutligen human being och human becoming. 

 

Del fyra är vår metoddel. Där beskriver vi hur vi gått till väga vi insamlingen av data, varför 

vi valde intervju som metod och vilka etiska överväganden vi gjort. 

 

Del fem är vårt resultat. Här beskriver vi hur pedagogerna talar om barns inflytande, uppdelat 

på fyra olika områden. Det första området beskriver hur pedagogerna definierar begreppet 

inflytande. Det andra området handlar om verksamhetens dagliga innehåll med rutiner, den 

fria leken och temaarbete. Det tredje området beskriver pedagogerna syn på vilken roll barnen 

har över sitt inflytande som att även små barn kan ha inflytande och att styrdokumenten kan 

vara ett hinder för barns inflytande. Det fjärde och sista området är pedagogens roll där vi tar 

upp pedagogens ansvar för barnens säkerhet och att det ibland kan vara pedagogens roll att se 

och fånga upp barnens intresse. Varje del avslutas med en kortare analys där vi kopplar 

resultatet till den tidigare forskningen.  

 

I den sjätte delen diskuterar vi först de metodval vi gjorde. Sedan diskuteras analyserna av 

resultatet tillsammans med den tidigare forskningen. 

 

I den sjunde och avslutande delen tar vi upp våra tankar och förslag till vidare forskning om 

samma ämne. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger beskriver att barns inflytande tar sig 

uttryck i förskolans verksamhet och på vilket sätt som barnen kan ha inflytande, samt 

huruvida det talas om inflytandet i förskolan. 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 

 

● Hur talar pedagoger om barns inflytande i förskolans verksamhet? 

 

Vi har även två fördjupande frågeställningar: 

 

● Vad anser pedagoger att barnen kan få inflytande över? 

● Vad anser de att barnen inte kan få inflytande över och varför? 
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3 Tidigare forskning 

För att komma närmare begreppet inflytande så kommer vi under nästföljande rubriker 

granska vad tidigare forskning sagt om vad demokrati är och hur man kan missta demokrati 

för skendemokrati i förskolan. Vi kommer även att ta upp aspekten att våga ge barn inflytande 

genom att säga ja och inte nej. Dessutom kommer vi att koppla ihop begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv med begreppen “human being” och “human becoming” 

för att ge en djupare beskrivning av dessa, då barnsyn har stor betydelse för i vilken 

utsträckning barn får utöva inflytande. 

 

3.1 Vad forskningen säger om barns inflytande 

3.1.1 Demokrati i förskolan 

Lars Persson (2010) menar att i ett demokratiskt samhälle finns en strävan om jämlikhet, 

rättvisa, solidaritet och frihet och för att detta ideala samhälle ska fungera krävs en öppenhet 

som inbjuder till diskussion och ett ömsesidigt ansvarstagande. Hur detta sker är relaterat till 

sammanhang, social miljö och vilka sociala regler som råder (Persson, 2010). 

 

Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide (2011) beskriver hur synen 

på barn har förändrats under 1900-talet. Från ett strikt vuxenperspektiv där disciplin var 

mycket viktigt och bestraffningar som aga rekommenderades, till vad de menar kallas en 

förhandlingskultur där kommunikationen är viktig. Idag ses barn som jämlika medborgare i 

vårt samhälle och deras åsikter och tankar anses viktiga. Under samma tidsperiod har även 

behovet av att barn växer upp till demokratiska individer tydliggjorts (Pramling Samuelsson, 

Sommers, Hundeide 2011). 

 

Persson (2010) menar att man inom skolans värld talar om en värdegrund i samband med 

demokrati. “Det handlar om vilka mål man ska sträva efter för samhällslivets idealtillstånd. Ett sådant 

samhälleligt idealtillstånd kännetecknas av relationer som genomsyras av en omhändertagande gemenskap 

mellan fria och obundna jämlikar” (Persson, s 28). Det finns en strävan efter en ökad 

medborgardemokrati, men vad det är kan uppfattas på olika sätt av olika grupper i samhället. 

Anette Emilsson (2008) skriver att i förskolan har demokrati mycket att göra med delaktighet, 

det vill säga att få vara inkluderad, accepterad och engagerad i något och att även ha de medel 

som krävs för att kunna delta. Delaktighet som en del av demokrati, menar hon, är av 

betydelse för vilken möjlighet barnet får till utveckling. De vuxnas uppdrag är att utmana 
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barnet, och demokrati och delaktighet är ett medel för att åstadkomma detta. Genom möten 

och interaktion med andra kommer barnet vidare i sin utveckling och lärandeprocess 

(Emilsson 2008). 

 

3.1.2 Demokrati eller skendemokrati 

Kristina Westlund (2010) skriver att det som man uppfattar som demokrati i förskolan istället 

kan handla om skendemokrati, vilket innebär att man som pedagog säger till barnet att det 

bestämmer över något men att det istället handlar om att välja mellan redan förutbestämda 

element eller aktiviteter. Det kan handla om att en pedagog väljer material och ändamål för 

materialet och barnet får välja färg. Skendemokrati handlar således om att barn får inflytande 

över sådant som saknar betydelse i övrigt. Ett argument för att göra på detta sätt, skriver 

Westlund (2010), vore att barnen inte är redo att utöva större inflytande och att man 

förbereder barnet och väcker lust inför framtida tillfällen. Dock är det snarare brist på tidigare 

erfarenheter av inflytande som gör att barnen inte verkar redo att utöva inflytande och inte att 

de inte är mogna för det, menar hon. Barns förmåga att utöva inflytande är inte enbart 

beroende på ålder och mognad utan det kan ha stor betydelse vilket sammanhang barnet är i 

och vilka tidigare erfarenheter som barnet har av inflytande, menar Westlund (2010), och 

genom erfarenheter av bestämmande och påverkan så blir den egna inflytandeförmågan 

större. Detta tar även Elisabeth Arnér (2006) fasta på då hon säger att om barn får ansvar så 

bidrar det till att de får större möjlighet till självbestämmande och hon säger även att ansvar i 

samspel skapar möjligheter för demokrati och inflytande. 

 

Om man istället tänker på de små val som barnen får göra som ett sätt att göra dem 

uppmärksamma på att det finns valmöjligheter kan man se det som en introduktion till 

demokrati, menar Westlund (2010). Hon menar också att det finns en gräns för hur mycket 

barnet kan påverka verksamheten och dess innehåll liksom det även finns en gräns som 

tydliggör om barnets inflytande tyder på skendemokrati eller ej, men att det kan vara svårt att 

se var den gränsen går. Hon menar att sammanhanget, i vilket inflytandet sker, är troligtvis 

det som i slutändan avgör. Hur pedagogen i sammanhanget värderar barnets åsikter, bemöter 

barnet och dessutom vilken syn pedagogen har på demokrati och dess innebörd är av stor 

betydelse, skriver Westlund (2010). Det är skillnad mellan att se på demokrati som ett 

majoritetsbeslut som kan röstas fram eller som ett förhållningssätt till andra människor där 

man är medveten om att människor kan vilja olika saker, skriver hon. 
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En annan aspekt av barnens inflytande, i samband med detta, som Westlund (2010) tar upp, 

handlar om demokrati som individuellt eller gemensamt förekommande. Hon menar att fokus 

på individualisering i förskolan blivit större och att därför förskoledemokratins innehåll har 

flyttats från gruppen mot individen. De små val som barnen ställs inför i förskolan är ett 

tydligt tecken på en individcentrerad syn då de ställs inför något som de får vara ensamma om 

att bestämma över, säger hon. Westlund (2010) tar upp som exempel ett samlingstillfälle där 

barnen får välja vilka sånger som sjungs. Varje barn får välja en sång, utan inflytande från 

andra barns åsikter, och även om ett annat barn väljer samma sång som någon annan ses det 

inte som något gemensamt val. Varje barn får då chansen att bestämma och göra sin röst hörd, 

men den gemensamma demokratin går förlorad, menar hon. Pedagogerna har också strategier 

för att barnen inte ska påverkas av andra barns val och frågar barnen med starkast viljor efter 

de övriga barnen, menar Westlund (2010), då barnen med starka viljor ofta påverkar de andra 

barnen med sina val. Det individuella inflytandet värderas högt av pedagogerna och vidare 

menar Westlund (2010) att det finns en risk att det uppkommer väldigt få tillfällen för barnen 

att utöva gemensam demokrati genom majoritetsbeslut eller överenskommande. 

 

3.1.3 Att våga ge barn inflytande 

Arnér (2006) menar att det ofta är de vuxnas perspektiv som gäller i verksamheten på 

förskolan. Deras perspektiv är ofta påverkat av regler, traditioner och föreställningar om hur 

det alltid har varit på förskolan och att pedagogerna ofta säger nej reflexmässigt utan att 

reflektera över vad det är barnen vill. Hon säger vidare att det är vanligt att pedagoger har en 

negativ syn på barns inflytande över förskolan, att det lätt blir stökigt om inte rutiner hålls och 

regler följs. Detta kan kopplas samman med det Westlund (2010) säger om att pedagoger 

även kan se barns inflytande som något negativt eftersom de tror att barns inflytande 

automatiskt ersätter pedagogers inflytande över verksamheten. 

 

Arnér (2006) beskriver ett projektarbete där pedagogerna har haft olika uppdrag som till 

exempel att inte automatiskt svara nej när barnen vill något utan istället reflekterat över 

önskemålet och fundera på varför man tänker säga nej. Finns det en relevant anledning eller är 

det bara för att man alltid har sagt nej? Resultatet av projektet blev bland annat att barn och 

pedagoger fick en bättre relation samt att barnen fick en större kreativitet och tog ett större 

ansvar när de deras initiativ inte bara ignorerares utan istället fångas upp och förverkligas 

(Arnér 2006). Lotta Bjervås (2003) skriver att barn blir ansvarstagande medborgare genom att 
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få möjlighet att vara med och bestämma, redan i förskolan. Det är viktigt att barnen känner att 

deras tankar och åsikter blir respekterade, menar hon. 

 

3.2 Vad forskningen säger om synen på barn 

3.2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

I Läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 står att verksamheten ska vara rolig. Vad som är roligt 

skiljer sig säkerligen åt beroende på om man ser på verksamheten från en vuxens perspektiv 

eller från barnens perspektiv. Gunilla Halldén (2007) menar att vuxnas möten med barn alltid 

påverkas av hur deras uppfattningar om barn ser ut, hur de tror att barn ser på sin omvärld och 

Arnér (2006) menar att hur vuxna ser på barn påverkar vilken möjlighet barnen ges till 

inflytande och demokrati. Dessa tankar kan kopplas till Pramling Samuelsson, Sommer och 

Hundeide (2011), då de diskuterar begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. De menar 

att barnperspektiv är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Till exempel skulle 

varje vuxen kunna ha ett eget barnperspektiv, de har sin syn på barn och vad de anser vara 

bäst för barnen, oavsett om det stämmer med aktuell forskning och vetenskap. Författarna 

anser dock att detta är en allt för bred definition av begreppet, istället menar de att Uri 

Bronfenbrenner har en bra definition av barnperspektiv. 

  

Ett perspektiv som representerar vuxnas relativt framgångsrika försök att förstå barns tankar och 

uppfattningar om sina egna liv. (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011, s 41) 

  

Med barns perspektiv avses barnens egen förståelse och uppfattning av sin omvärld, utifrån 

deras egen erfarenhet och förförståelse (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011). 

Detta kan kopplas ihop med vad som står i Skolverkets Möten för lärande (2011) om barns 

perspektiv och hur barnets erfarenheter bidrar till vilka intentioner barnet har och hur barnet 

väljer att uttrycka sig. 

 

3.2.2 ”Human being” och ”human becoming” 

Rauni Karlsson (2009) menar liksom Westlund (2010) att det är viktigt med deltagande och 

samspel med andra som förutsättning för lärande i förskolan och att det barn uttrycker har 

betydelse i det pedagogiska arbetet. Karlsson (2009) menar vidare att om barn ses som 

kompetenta medborgare och medskapare i samhället så får barndomen ett större värde och 

därmed läggs större ansvar på förskolan. Beroende på vilken syn på barn som präglar 
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förskolan belyses olika pedagogiska aspekter, menar hon. Hon tar upp begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv. I avseende att skilja på och förklara dessa använder 

Karlsson (2009) begreppen ”human being” och ”human becoming”. 

 

Genom att se barnet som ”human being” ser man barnet som kompetent och med förmåga att 

göra egna val, menar Karlsson (2009). Om däremot barnet ses som ”human becoming” så ses 

barnets förmågor mer som något ofärdigt och som något som ska åtgärdas genom utveckling. 

Hur barnet uttrycker sig och vilka val det gör, blir mer som ett sätt att tolka vilket 

utvecklingsstadium barnet befinner sig i. Barnets personlighet, kön eller familjetillhörighet 

blir sällan någon viktig faktor i detta tänkande, till skillnad från barnet som ”human being”, 

då man ser till barnets kultur och vardagsförhållanden som något viktigt och betydande för 

lärandet. Hur barnet själv ser på miljön i förskolan är också betydelsefullt. De båda olika 

perspektiven medför därför olika förutsättningar för förskolans pedagogiska verksamhet och 

hur barnen ser på sig själva (Karlsson 2009). Hon menar vidare att man ur ett synsätt med 

barnet som ”human being” kommer närmare barns perspektiv och att om man ser barnet som 

”human becoming” kommer man närmare barnperspektivet. Det är av vikt att man kan 

hantera skillnaden mellan dessa två begrepp och de perspektiv som de liknas vid eftersom det 

har betydelse för hur förskoleverksamheten utformas. Det är också av vikt att förstå att de 

olika perspektiven innebär olika förutsättningar för vad barn är med och skapar och deltar i 

och även vilken syn barn får på sig själva och det sammanhang de finns i (Karlsson 2009). 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ett demokratiskt samhälle präglas av ömsesidigt ansvarstagande och en miljö som inbjuder 

till diskussion (Persson 2010). I förskolan förekommer ofta skendemokrati istället för 

demokrati (Westlund 2010). Detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt och det är 

heller inte säkert att det som man tror är skendemokrati verkligen är det. Det kan istället 

handla om att pedagogen ger barnet möjligheten till val, för att förbereda barnet för större 

inflytande vid framtida tillfällen (Westlund 2010). Att våga ge barnen inflytande är inte en 

självklarhet utan kan uppfattas som att det leder till oro i barngruppen. Dock så menar Arnér 

(2006) och Bjervås (2003) att barn som får möjlighet till inflytande tar mer ansvar och att 

klimatet i förskolan snarare blir mer positivt. 
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Hur mycket inflytande barn får är beror på vilken syn på barn som pedagogerna har i 

verksamheten. Begreppet barnperspektiv används för att beskriva vuxnas uppfattning om vad 

som är bäst för barnet, medan begreppet barns perspektiv beskriver hur barn ser på och förstår 

sin omvärld (Pramling Samuelsson, Sommer, Hundeide 2011). Karlsson (2009) menar att 

genom att närma sig barns perspektiv så kan man i förskolans verksamhet få en bättre 

förståelse för hur man bör utforma verksamheten på bästa sätt och genom att låta barnen få 

inflytande i verksamheten kan man närma sig barns perspektiv. Det krävs också att man ser 

barnet som “human being”, kompetent och med förmåga att göra egna val. 

 

Utifrån detta funderar vi nu på hur det ser ut på olika förskoleverksamheter, hur mycket 

inflytande pedagogerna menar att barnen får och vad de menar att barnen kan och inte kan ha 

inflytande över i samband med vilken syn de har på barn. 
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4 Metodologiska överväganden 

Vi valde en kvalitativ forskningsansats och vi har därför använt oss av kvalitativa intervjuer 

för att få fram vår data. Intervjuer, skriver Martyn Denscombe (2009) är en av de olika 

forskningmetoder man kan använda sig av för att samla in kvalitativ data, som sedan används 

i någon form av analysprocess. 

 

4.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att samla in vår data. Denscombe (2009) skriver att 

intervjuer är en passande metod om man behöver kontakt med nyckelpersoner på fältet som 

kan ge information som andra, som inte har samma position, saknar. Dessutom menar han att 

intervjun är ett bra verktyg för att få fram personers åsikter, känslor, uppfattningar och 

erfarenheter som kräver att man söker djupare och mer detaljrika svar. Intervjun som metod 

blev därför ett naturligt val för oss då det var just pedagogers erfarenheter och hur de talar om 

barns inflytande som vi ville få fram och vi var inställda på en viss urvalsgrupp som vi ville få 

dessa från, nämligen pedagoger inom förskoleverksamheten. 

 

Den typ av intervju som vi använde oss av var semistrukturerad intervju, som kännetecknas 

av att den som intervjuar har färdiga ämnen och frågor som ska besvaras men att följden på 

frågorna bestäms under samtalets gång. Den som blir intervjuad får tid till att utveckla sina 

tankar och göra utförliga beskrivningar, då frågorna är öppna och det är den intervjuades 

synpunkter som ligger i fokus (Denscombe 2009). 

 

4.2 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2003) beskriver individskyddskravet i samband med forskning med fyra 

olika grundläggande krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2003). Vi har gjort följande val, 

utifrån dessa krav. 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien blir informerade om vad det insamlade 

materialet ska användas till för ändamål (Vetenskapsrådet 2003). Vi berättade i förväg för de 

berörda att intervjuerna var ämnade till en c-uppsats och samtliga intervjupersoner 

informerade att de samtyckte till deltagande, vilket kan kopplas ihop med samtyckeskravet. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna informeras om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst eller välja att inte svara på frågor (Vetenskapsrådet 2003). Innan 

intervjun startade frågade vi pedagogerna om vi fick spela in intervjun. Vi sa att de själva fick 

bestämma om de ville svara på våra frågor och att de när som helst fick avbryta intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet förvaras så att ingen obehörig får 

tillgång till det och att deltagarna är anonyma i det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet 2003). 

Vi informerade om att det bara var vi som skulle lyssna på inspelningarna och att 

inspelningarna senare blir raderade när c-uppsatsen blivit klar. Vi berättade att de i texten 

skulle bli anonyma och att de inspelade intervjuerna bara skulle sparas under den tiden som 

det tog att skriva uppsatsen. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) menar också att det är 

viktigt hur intervjuerna och transkriberingarna förvaras och att de intervjuade ibland redan i 

transkriberingarna får fingerade namn för att kunna garantera konfidentialitetskravet. Vi 

förvarade materialet på datorer som bara vi själva har tillgång till. Vi valde även att redan från 

början använda oss av de påhittade namnen på förskolorna och pedagogerna i allt skriftligt 

material som eventuellt någon annan kunde se. 

 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet enbart används till det 

ändamål som forskningen avser (Vetenskapsrådet 2003). Vi har enbart använt oss av 

materialet från intervjuerna i c-uppsatsen och när uppsatsen är godkänd så raderas alla 

inspelningar och transkriberingar. 

 

4.3 Urval 

Vi valde att kontakta förskolor som på sina hemsidor informerade om att de arbetade med 

barns inflytande på olika sätt. Åtta pedagoger på fem olika förskolor samtyckte till att 

medverka i intervjuerna. Innan intervjuerna ägde rum bestämde vi oss för att inte skilja på 

förskollärare och barnskötare då vi inte ansåg att det var relevant för vårt syfte, utan istället 

intervjua alla pedagoger som sådana på förskolan. Dock blev det av en slump enbart 

förskollärare som valde att bli intervjuade. Vi har ändå valt att benämna dem som pedagoger i 

texten eftersom vi inte vill lägga fokus på dem som förskollärare och eftersom de själva talade 

om de arbetande på förskolan som pedagoger under sina intervjuer. 
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4.4 Genomförande 

Inför intervjuerna talade vi om vilket ämne vi skulle beröra, alltså barns inflytande över 

verksamheten i förskolan. Detta eftersom några pedagoger frågade vad de skulle bli 

intervjuade om och vi ville att alla skulle ha samma förutsättningar inför intervjun. Mer 

information angående intervjuns innehåll gav vi inte ut eftersom vi ville ha så spontana svar 

som möjligt från pedagogerna. Vi skickade alltså inte ut några av våra intervjufrågor. Vi valde 

att vara två vid samtliga intervjuer, men att det var en av oss som ställde frågorna medan den 

andra kom med passande följdfrågor. Vid varje intervju så bytte vi vem som var ledare och 

vem som ställde följdfrågor. På två av förskolorna så valde pedagogerna att vara två som blev 

intervjuade tillsammans, på en förskola så intervjuade vi två pedagoger från samma avdelning 

var för sig och på en förskola så intervjuade vi bara en pedagog. Detta var något de bestämde 

själva utan påverkan från vår sida. Vi spelade in samtliga intervjuer. 

 

Vid fyra av intervjuerna hade pedagogerna ingen möjlighet att helt lämna avdelningen utan 

intervjuerna utfördes på avdelning, med barngruppen i angränsande rum. De två andra 

utfördes avskilt från avdelning och pedagogen hade just då inget ansvar för barngruppen. 

 

Vi hade planerat att genomföra en pilotstudie några dagar innan de övriga intervjuerna för att 

sedan eventuellt kunna ändra på våra frågor, men den intervjun blev inställd. Därför 

genomfördes den första intervjun samma dag som en annan och vi hade mycket lite tid att 

fundera över eventuella ändringar. 

 

4.5 Bearbetning av intervjuerna 

Vi började med att göra grovtranskriberingar av samtliga intervjuer direkt efter 

intervjutillfällena. Vi ville göra dessa så snart som möjligt för att kunna komma ihåg samtalet 

vid eventuella problem med ljudinspelningen. Andreas Fejes & Robert Thornberg (2009) 

skriver om kategorisering i samband med kvalitativ analys och att materialet då analyseras för 

att få fram likheter och skillnader som utgör strukturen i uppsatsen, som ett antal kategorier 

eller teman. Denscombe (2009) fastslår även han att intervjuerna bör leda till att man finner 

teman och att det därför är bra att göra flera intervjuer. Redan efter de första intervjuerna 

kunde vi se mönster i de svar vi fått. När samtliga intervjuer var transkriberade så började vi 

läsa igenom dem noggrant och leta efter liknande uttalanden för att sedan kategorisera dessa 

och dela in dem i olika teman eller områden. Efter det att de olika områdena blivit klarlagda 
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så använde vi transkriberingarna för att skriva in det de olika pedagogerna sagt under 

passande område. Vidare så analyserade vi det vi fått fram utifrån den litteratur som vi använt 

oss av i bakgrunden. 
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5 Pedagogers tal om barns inflytande i förskolan 

Vi gjorde intervjuer på fem olika förskolor med totalt 8 förskollärare som varit verksamma 

mellan 2 och 40 år i förskoleverksamheten. Samtliga pedagoger arbetar på avdelningar med 

barn i blandade åldersgrupper. På två av förskolorna valde pedagogerna själva att vara två vid 

intervjuerna, eftersom de var väldigt samstämmiga i sina svar så har vi valt att inte redovisa 

dem var för sig. På en av förskolorna gjorde vi separata intervjuer med två pedagoger och 

därför har vi valt att benämna dem var för sig med fiktiva namn för att påvisa att de sagt olika 

saker. Även namnen på de fem förskolorna är fiktiva. De olika förskolornas namn blev 

förskolan Granen, Rosens förskola, Igelkottens förskola, förskolan Solskenet och förskolan 

Svalan, där pedagogerna benämns som Anton och Anna. I citaten kallar vi intervjuaren för I 

och pedagogerna för P, om det är flera pedagoger som har svarat benämner vi dem P1 och P2. 

Anton benämns som A. I citat så betyder [ ] att pedagogerna talar samtidigt. 

 

I vårt material så har vi funnit fyra olika områden kring vilka pedagogerna diskuterar barns 

inflytande. Dessa är: 

- Begreppet inflytande 

- Verksamhetens dagliga innehåll 

- Barnets roll 

- Pedagogens roll 

 

Verksamhetens dagliga innehåll kunde vi vidare dela in i tre underrubriker: 

- Fri lek 

- Tema 

- Rutiner 

 

Vi har börjat med att beskriva vad de olika pedagogerna belyser i samband med begreppet 

inflytande eftersom det var vår inledande fråga i intervjuerna (Bilaga 1) och eftersom vi 

tycker att det är en viktig del i att förstå deras tankesätt. När vi sedan frågade dem om barnens 

inflytande så var vi införstådda med vad pedagogerna själva avsåg när de talade om 

inflytande. Dessutom är inflytande ett sådant centralt begrepp i vår c-uppsats och likväl 

centralt i förskolans verksamhet om vi utgår från vad läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 

säger. 
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5.1 Begreppet inflytande 

När pedagogerna på Rosens förskola talade om begreppet inflytande var det först och främst 

att barnen känner att dom kan vara med och bestämma hur dagen ska se ut och att 

pedagogerna försöker lyssna på barnens önskningar så gott det går, som de uttryckte det. Det 

var också något som pedagogerna på förskolan Granen uttryckte och där talade man även om 

att barnen ska få vara med och påverka sin tillvaro. Att ta tillvara på vad barnen vill var något 

som även Anton på förskolan Svalan pratade om och han ansåg också att inflytande har att 

göra med att barnen kan påverka sin dag och påverka och förändra den utifrån vad de vill göra 

eller hur de vill ha det. Anna lade fokus i begreppet inflytande på att få vara med och 

bestämma efter sin egen förmåga. 

 

På Igelkottens förskola, såväl som på Solskenets förskola, var begreppet medbestämmande 

något som pedagogerna tänkte på i samband med begreppet inflytande, att barnen får vara 

med och bestämma och påverka verksamheten i förskolan. 

 

Analys 

På tre av de fem förskolorna talade man om begreppet inflytande i termer av att barnen skulle 

få bestämma över sin egen vardag. En del av pedagogerna pratade om att barnen skulle få sina 

önskningar om verksamheten uppfyllda. På de två andra förskolorna talade man om att barns 

inflytande i termen medbestämmande, att barnen tillsammans med pedagogerna planerar 

innehållet i verksamheten. I läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 är riktlinjerna för detta 

väldigt tydliga då “förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” och “arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet 

utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan”(s 12). 

 

5.2 Verksamhetens dagliga innehåll 

I pedagogernas tal om den dagliga verksamheten hittade vi tre olika områden som de alla 

pratade om i större eller mindre utsträckning. Det var den fria leken, det vill säga den tiden 

när det inte är några planerade aktiviteter, temaarbete och de rutiner som finns på en förskola, 

så som matsituationer.  
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5.2.1 Fri lek 

Den fria leken var något som alla förskolor tog upp som exempel på när barn får ha inflytande 

över verksamheten. Enligt både Anton och Anna på förskolan Svalan handlade mycket av 

barnens inflytande om just den fria leken då största delen av dagen innebar att barnen fick 

bestämma vad de ville under fri lek. Begreppet fri lek används för att beskriva tid då det inte 

finns några bestämda aktiviteter och där barnen får inflytande över vad de vill, vem de vill 

leka med med och vart de vill leka. Anna beskriver hur barnen helt fritt får välja av det utbud 

av material som förskolan erbjuder. Anton menade att det fanns begränsningar för vilket 

material barnen fick använda då den åldersblandade gruppen bidrog till att material med små 

delar inte kunde förvaras inom räckhåll för barnen. 

 

Förskolan Granen beskrev också de hur barnen under dessa perioder får välja helt fritt vad de 

leker utan att pedagogerna lägger sig i. De får också välja vart de vill leka, förutsatt att det 

inte blir för stökigt i rummet eller för hög ljudnivå. Då bestämmer pedagogerna vilka som ska 

vara i just det rummet. En del rum är populärare än andra och då får de använda sig av en 

form av sluss-system där barnen “byts ut” med jämna mellanrum. 

 

P: De får välja vilket rum de vill vara i med sina kompisar... [lekhallen] är ett populärt rum. Man 

får turas om. Vi får byta ut barnen med jämna mellanrum. 

(förskolan Granen) 

 

På Igelkottens förskola talar pedagogerna också om leken och miljön som något barn har ett 

stort inflytande över. Genom intervjuer med barnen om deras lek i olika rum får pedagogerna 

en uppfattning om vad barnen tycker är roligt och mindre roligt att leka med och barnen kan 

på så sätt påverka inköp av nya leksaker. 

 

Något som pedagogerna på de olika förskolorna också pratade om var om barnen fick välja att 

vara ute eller inne under dagen på förskolan. På Rosens förskola och förskolan Svalan var 

uppfattningen att barnen kunde påverka om och när de vill vara ute eller inne och leka. 

Pedagogerna på förskolan Granen berättar också de att barnen under den fria leken ibland får 

välja om de vill vara ute eller inne, men bara om pedagogerna upplever att barnen leker bra 

med något inne så kan de få stanna kvar. 
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Analys 

Alla de intervjuade pedagogerna talade om den fria leken i samband med barns inflytande. 

Arnér (2006) tar upp den fria leken som en aktivitet som ställs mot de strukturerade 

aktiviteterna, vilket tyder på att den fria leken ses som ostrukturerad. En del av pedagogerna 

ansåg att det var den här tiden som barnen kunde ha inflytande över, det var nu de kunde 

bestämma vad de ville leka med, vem de ville leka med och vad de ville leka. De båda 

pedagogerna på Svalans förskola sa under sina intervjuer olika saker, Anna sa att barnen inte 

hade några begränsningar medan Anton istället påtalade ett flertal begränsningar så som 

problemet med att ha leksaker med smådelar bland små barn. Även på flera av de andra 

förskolorna talades det i början av intervjuerna om den fria leken som något som barn helt och 

hållet kunde ha inflytande över, men efterhand kom det fram fler och fler begränsningar. 

Exempelvis så kunde barnen på förskolan Granen välja om de ville leka ute eller inne, men 

enbart om pedagogerna ansåg att det gick bra. 

 

5.2.2 Tema 

Förskolan Granen använder sig av temaarbeten. Enligt förskolans hemsida på kommunens 

webbplats så är det barnens intressen som ska styra temaarbetet. Pedagogerna berättar dock 

att det just nu inte är möjligt utan vuxenstyrning, det är pedagogerna som bestämmer eftersom 

de arbetar med bestämda teman som matematik och teknik. Det är då inte möjligt för barnen 

att vara med och bestämma utan det planeras och verkställs av pedagogerna. Enligt 

pedagogerna är det svårt att få in barnens intressen i så stora teman, tidigare har de haft 

mindre/kortare teman, till exempel ett med bilar eftersom barnen själva visade stort intresse 

för det. De båda pedagogerna sa att: 

 

P1: Det blir ju på ett annat sätt då, då är det ju matte i allting liksom och då blir det inte att vi 

delar upp det i andra teman. 

P2: Nej. 

P1: Som vi tidigare har gjort. Och förra året hade vi teknik... Och då blir det så stort. 

P2: Det sträcker sig över mycket mer.... Ja då blir det övergripande och då har vi svårt att få 

in... Katter kanske... 

P1 & P2: (Skrattar) 

(förskolan Granen) 

 

På Rosens förskola arbetade de med ett temaprojekt som hade tema Alfons Åberg. En av 

pedagogerna sa att: 
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P: Nu har vi börjat med ett Alfons projekt. För det är ju rätt så brett med Alfons tycker vi. Och då, 

vad kan vi göra med Alfons när han kommer och hälsar på. Och de kommer med tio olika idéer 

och så säger någon kanske att “jag vill göra en båt, skulle jag vilja göra till alfons”. Ja, och då 

hakar vi på det. Så blir det flera barn som hakar på så vi har ju gjort båtar. 

(Rosens förskola) 

 

Pedagogerna sa att de tyckte Alfons Åbeg var ett brett område och att barnen kunde komma 

med många olika idéer i samband med projektet. De började med att prata med barnen om 

vad de kunde göra med Alfons när han skulle komma och hälsa på och utifrån barnens idéer 

utvecklades projektet. Till en början var det ett barn som vill göra en båt till Alfons och fler 

barn hakade på idén och de gjorde flera båtar och vidgade det till att köra båt ute på gården 

och när ett barn tog med sig flytväst hakade pedagogerna på det. Pedagogerna talade om 

läroplanen som sitt tak och att det var deras jobb att plocka ner det till barnen och att projektet 

var ett redskap de använde för det ändamålet. Som de beskrev det så var temat Alfons Åberg 

ett övergripande tema och att de sedan hade flera underliggande teman i det. Sedan talade de 

om att de gått vidare till ett spöktema för att ett barn pratat om spöken i Alfons källare. 

Pedagogerna på Rosens förskola bekräftade det barnet pratade om och utvecklade det till ett 

tema. De sa att det är viktigt med framförhållning och att man kan ta det som de flesta barn 

pratar om och göra det till ett tema veckan efter utan att vara låst i sina egna planeringar. 

 

Analys 

Det verkar som att pedagogerna på förskolan Granen utgick från de vuxnas tankar och ideér 

kring temaarbete. De hade tidigare försökt att ha ett barnperspektiv (Pramling Samuelsson, 

Sommer & Hundeide 2011) i arbetet, då de själva tog fasta på vad barnen visade intresse för. 

Till skillnad från förskolan Granen försökte man på Rosens förskola utforma arbetet utifrån 

barnens perspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011), där barnen själva fick 

bestämma vad som skulle göras. Exemplet med Alfons båt visar att de verkligen utgick från 

barnens syn på sin omvärld. Sagorna om Alfons har ingen direkt koppling till båtar i 

böckerna, men pedagogerna såg inte detta som något hinder för att det skulle få vara en del i 

projektet. 

 

5.2.3 Rutiner 

Alla pedagogerna tog upp olika rutinsituationer på förskolan, som till exempel vila, måltider 

och fruktstunder. Alla var överens om att detta var situationer som barnen inte kunde ha 
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inflytande över om de skulle förekomma eller ej. De flesta tog dock upp innehållet i 

verksamheten som något som barnen kunde ha inflytande över, medan andra tog upp det som 

något som de kunde ha mindre inflytande över. Anna på Svalans förskola sa även att barnen 

inte har någon möjlighet att bestämma själva om de vill komma till förskolan eller inte, 

eftersom det är föräldrarna som bestämmer det. 

 

Måltiden 

Måltiden var den av rutinerna som pedagogerna på alla förskolor var överens om att barnen 

hade begränsat eller inget inflytande över. Vad som serverades och vid vilken tidpunkt var, 

enligt pedagogerna, sådant som kunde vara svårt att påverka. Anna på förskolan Svalan 

beskrev måltiden som en situation som barnen inte kunde ha inflytande över eftersom alla ska 

äta vid samma tidpunkt. På Igelkottens förskola så nämndes varmhållning av maten som 

orsaken till att alla måste äta samtidigt, men att det annars skulle vara en möjlighet att barnen 

fick påverka tidpunkten om förskolan haft ett eget kök. 

 

På solskenets förskola så tog de istället upp måltiderna som något som barnen kunde ha 

inflytande över, genom att de hade börjat med att barnen fick vara med och bestämma maten 

en dag i veckan utifrån en lista med möjliga val. Anton på förskolan Svalan sa att barnen har 

inflytande i måltidssituationen genom att de själva får bestämma vart de ska sitta, till skillnad 

från pedagogerna på förskolan Granen som sa att det kan skapa oro i barngruppen om barnen 

själva ska bestämma vart de ska sitta. 

 

P: De kanske inte kan ha inflytande jämt över hur de ska placera sig vid en måltid... Egentligen är 

ju  det en sådan sak som de skulle kunna ha inflytande över, att de går och sätter sig vid vilken stol 

de vill men det funkar inte för verksamheten, det blir för stojigt. 

(förskolan Granen) 

 

Fruktstunden 

Fruktstunden kom upp som en situation där barnen eventuellt kan få bestämma och på Rosens 

förskola kunde man tänka sig att i framtiden ställa fram frukt så att barnen kan ta när de vill 

istället för att göra som de gjorde nu, att samla barnen till att äta frukt tillsammans. Att barnen 

får ta frukt själva är något som pedagogerna på Igelkottens förskola redan anammat. Anna på 

förskolan Svalan beskrev hur barnen själva får välja vilken frukt de vill ha utifrån ett stort 

urval av frukter. 
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Vilan 

Pedagogerna på förskolan Granen beskrev just vilan som något de just hade börjat ge barnen 

inflytande över, de fick välja om de skulle vara med på sovvilan eller läsvilan. Dock så kan 

föräldrarna bestämma om de vill att deras barn ska sova en längre eller kortare tid. 

 

Analys 

De flesta av pedagogerna såg rutinsituationerna som något som barnen kunde ha ett visst 

inflytande över, men på olika sätt. Vid måltiden kunde barnen själva få välja vart de ville sitta 

och vid fruktstunden fick de välja vad de ville ha för frukt. Enligt Westlund (2010) kan det 

handla om skendemokrati om man säger till barnen att de får välja men att det istället handlar 

om att de får välja av ett utbud som pedagogen redan bestämt. Detta tycker vi blir mycket 

synligt i exemplet med fruktstunden. 

 

Pedagogerna på förskolan Granen sa att barnen börjat få inflytande över vilan men att 

föräldrarnas synpunkter går före barnens i frågan om hur länge barnen behöver sova under 

vilan. Läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 påpekar att föräldrarnas tankar kring planering och 

verksamhetens genomförande bör beaktas och att föräldrarna ska få vara delaktiga och få 

inflytande över verksamheten. 

 

5.3 Barnets roll 

Anton på Svalans förskola nämnde flera gånger att vilket inflytande barnet kan ha beror  

mycket på barnets ålder och dess förmåga att uttrycka sig och sin vilja. Anna menar att alla 

barn ska få vara med och bestämma över sin vardag, efter sin egen förmåga och vad de kan ta 

för beslut. Men hon menar även att det finns saker som de mår bra av att inte vara med och 

bestämma över, att de behöver ha rutiner som de inte kan bestämma över. På tre av 

förskolorna sa pedagogerna att även de små barnen som ännu inte lärt sig att uttrycka sig i ord 

kan få sin vilja fram genom att exempelvis peka, nicka som svar på frågor eller förflytta sig 

till det rum de vill leka i och på så vis välja själv. På vår fråga om även små barn kan ha 

inflytande svarade pedagogerna på Rosens förskola: 

 

P1: Jo men det [tycker jag] 

P2: [Det tycker jag att de har] 

P1: Absolut 
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P2: Sen är det ju på olika nivåer självklart. Men absolut kan  även de.. 

P1: Dom små kanske mer pekar om de vill pussla eller om de vill, om man erbjuder olika 

aktiviteter då kan ju de ta handen, och även om de inte har språket så kan de ju ta och sen peka. 

“Vill du titta i din pärm? Ja.” Så nickar dom. “Ja men då gör vi det.” 

P2: Och samma de här alfonsdockorna, att de får hålla i dem, även de små barnen kan hålla och 

visa och vara med ändå så även om de inte har språket. 

P1: Så det blir på ett annat sätt så det kanske inte är så kommunikativt utan de mer kroppsligt visar 

eller klättrar upp på pallen där, och “vill du dricka vatten”, ja sådär, m och kan påverka. Eller om 

vi pratar om sånger så kan dom också. 

(Rosens förskola) 

 

På samma fråga svarade pedagogen på förskolan Solskenet: 

 

P: Ja absolut, de kan ju välja vad de vill ha för frukt eller vad vi ska sjunga för sång om vi har 

bilder på sångerna. 

(förskolan Solskenet) 

 

På förskolan Granen menar pedagogerna att de inte gör barnen uppmärksamma på att de får 

välja, till skillnad från Anna på förskolan Svalan som berättar att barnen görs uppmärksamma 

på att det är dom som bestämmer i olika situationer, ”det här får du bestämma”, för att visa 

barnen att deras åsikt har betydelse. Hon berättar även att de brukar rösta om olika saker, för 

att visa barnen att de inte alltid kan få som de vill och att även de andra barnen har rätt att vara 

med och bestämma vad de ska göra. 

 

Förskolan Solskenet menar att barnen skulle kunna få vara med och påverka verksamheten 

mer, utifrån de ramar som finns, exempelvis styrdokument, scheman och regler. De säger att 

det nästan inte finns några gränser för hur mycket barnen skulle kunna få vara med och 

bestämma, men att det tar längre tid och det är ett problem utifrån hur verksamheten ser ut 

idag, med få pedagoger och många barn. Det är enklare och går snabbare om pedagogerna 

bestämmer. Men pedagogen i fråga funderar även  på om det kanske bara skulle vara så i 

början innan man vant sig. Även här tas det upp att barnen tillsammans ska få komma 

överens, att alla inte alltid behöver få som de vill utan att de tillsammans kommer överens, till 

exempel genom röstning, så som på förskolan Svalan. 

 

I: Vad kan barnen ha inflytande över i verksamheten? 

A: Ja i stort sett allt. 
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I: Finns det nåt som de inte kan ha inflytande över? 

A: Jaa hur verksamheten styrs ifrån våra styrdokument för det kan ju inte vi heller påverka. Men 

jag tycker de kan vara med och påverka allt, i stort sett. När vi går ut, vad vi ska göra, vart de sitter 

när de äter beroende på mognad då självklart. 

(Anton på förskolan Svalan) 

 

Anton på förskolan Svalan sa att det enda som barnen inte skulle kunna ha inflytande över var 

styrdokumenten. Annars menade han att barnen kunde påverka och ha inflytande över nästan 

allt på förskolan. Däremot sa pedagogerna på Rosens förskola att det var pedagogernas roll att 

ta ner läroplanen till barnens nivå och därigenom också tillåta dem att påverka hur läroplanens 

mål används i förskolan. 

 

Analys 

Alla pedagogerna var överens om att alla barn kan ha inflytande över sin vardag, även de 

yngsta. Förskolan Solskenet menade att barn kan ha inflytande i nästan allt i verksamheten, 

inom de ramar som anges i styrdokument som läroplan, handlingsplan osv. Anton på 

förskolan Svalan menade att barn inte kan ha inflytande över styrdokumenten, men dock över 

allt annat på förskolan. 

 

På förskolan Svalan så tydliggjorde man inflytandet för barnen genom att säga “det här får du 

bestämma” i de situationer då barnet fick välja. På samma förskola gjorde man även barnen 

uppmärksamma på att det inte alltid var just det enskilda barnet som fick sin vilja igenom. Det 

gjorde man genom till exempel röstning då man synliggjorde för barnen att det var 

majoriteten som bestämde över vissa situationer. Westlund (2010) menar att det finns en risk 

att den gemensamma demokratin går förlorad eftersom förskolan har blivit mer och mer 

inriktad mot individuellt inflytande och barnen får därför färre tillfällen till gemensamma 

beslut. I läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 står att en av förskolans uppgifter är att göra 

barn uppmärksamma på vilka rättigheter och skyldigheter som individen har i ett 

demokratiskt samhälle. Vi tycker att förskolan Svalan synliggör detta på ett tydligt sätt genom 

att de har gemensamma omröstningar. 

 

5.4 Pedagogens roll 

Pedagogerna är de som sätter gränser för barnens inflytande i förskolan, menar Anton på 

förskolan Svalan. Han sa “jag tycker verkligen de kan påverka och ha inflytande över allt, det är ju bara vi 
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vuxna som sätter stopp för dem” och “här har vi ganska mycket fri lek så där har de ju ett inflytande om vad de 

gör ganska långa pass. Men sen har vi ju styrt upp det mer att de har vissa saker de måste göra varje dag.” På 

förskolan Solskenet reflekterade pedagogen över varför barnen inte får vara med och 

bestämma mer. 

 

P: Det kanske är så att det är enklare när vi bestämmer... Det tar längre tid när barnen ska vara 

med och bestämma. 

(förskolan Solskenet) 

 

På förskolan Granen ansåg de att de som pedagoger var ansvariga för att välja aktiviteter till 

barnen, utifrån barnens mognad, och att barnens önskemål togs tillvara på i valet av 

aktiviteter. Barnens önskemål fångades upp av pedagogerna genom att de såg att barnen ofta 

lekte exempelvis katt eller hörde vad de pratade om. De frågade inte barnen vad de var 

intresserade av. ”Det är vi som ser vad de är intresserade av”. De tog också upp behovet av att 

pedagogen är med och avbryter aktiviteter som håller på att spåra ur. 

 

Något som går före barnens inflytande är situationer som handlar om deras säkerhet. Ett 

exempel från Granens förskola var att de inte kan låta barnen gå ut i bara strumporna när det 

är 30 grader kallt. Solskenets förskola säger att barns säkerhet är en sådan sak som de vuxna 

måste ha ansvar för, att de måste se till att barnen inte utsätts för fara. Exempelvis så fick 

barnen där vara med i köket ibland och då handlar det om att barnen inte får vara nära spisen 

när den är varm. Anton på förskolan Svalan tog också upp säkerhetsaspekten men i avseendet 

att de yngre barnen inte fick leka med material som kunde vara farligt för dem, exempelvis 

små leksaksdelar. 

 

Vi frågade vad pedagogerna skulle vilja göra på förskolan i sitt arbete med barns inflytande. 

De flesta av pedagogerna gav till svar att en bra förutsättning vore mer personal eller mindre 

barngrupper då man som pedagog får lättare att lyssna in varje barns önskningar eftersom 

man kan få mer tid till varje enskilt barn. 

 

I: Hur skulle ni vilja arbeta med barns inflytande om ni fick tänka helt fritt? 

P1: Utgå mer från vad barnen tycker är intressant. 

P2: Ja men då skulle det ju vara en mindre barngrupp.... Det är svårt när man har från 1-5, 

18 barn. 

P1: Ja man räcker ju inte till resursmässigt. 
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P2: Man måste se verkligheten, det funkar inte att genomföra. 

P2: Jag som har jobbat länge, när jag jobbade mina första år hade vi 12 barn, 1-3 åringar. 

Vi var tre heltider och en halvtid på det. 

P1: Ja det gör det nog lättare att utgå från barnen när det är färre barn.  

(förskolan Granen) 

 

Anna berättar att hon önskar att de kunde tänka mer på att inte säga nej direkt utan att istället 

fundera på saken först, vilket hon menar skulle ge barnen större möjligheter att vara med och 

bestämma. Hon säger att det inte så svårt att uppnå, utan att det bara är något som man 

behöver tänka på i vardagen. Men hon tar även upp svårigheter med ett sådant arbetsätt, att 

det lätt kan bli för “fladdrigt”, som hon uttryckte sig, om man hela tiden säger ja till alla 

barnen. 

 

Analys 

Pedagogerna på förskolan Granen sa att det var deras ansvar att se vad barnen var intresserade 

av, men att de inte frågade barnen om det. Det är tydligt att pedagogerna utgått från ett 

barnperspektiv  (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011) eftersom de såg sina egna 

observationer och tankar om vad barnen ville som starkare än barnens faktiska åsikter. Detta 

kan man också koppla till Karlssons (2009) beskrivning av begreppet “human becoming”, hur 

barnet då ses någon utan värdefulla åsikter, och hur det hör ihop med barnperspektiv. 

 

Anna påvisar en önskan att ändra sitt arbetssätt till att inte säga nej direkt när barnen kommer 

med önskemål utan istället fundera över det först. Men hon påpekar också att hon tror att ett 

arbetssätt där man alltid säger ja lätt kan bli “fladdrigt”. Arnér (2006) menar att så inte 

behöver vara fallet utan att säga ja till mer av barnens initiativ istället leder till ett mer positivt 

klimat på förskolan och att barnen växer med att få ta ansvar för sina handlingar. 
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6 Diskussion 

Diskussionen kommer att delas upp i två delar. Först en metoddiskussion där vi bland annat 

kommer att diskutera om intervjuer var en bra metod för att få svar på våra frågeställningar 

och för att kunna uppfylla vårt syfte. Sedan kommer en resultatdiskussion där vi först kommer 

att binda ihop resultatet med den tidigare forskningen och avslutningsvis diskutera 

konsekvenser för olika arbetssätt med barns inflytande i samband med den rådande barnsynen 

bland pedagogerna i verksamheten. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien var att ta reda på hur pedagoger talar om barns inflytande i förskolans 

verksamhet och att ta reda på vad pedagoger anser att barn kan få inflytande över och vad de 

anser att barnen inte kan få inflytande över. Vi tycker att vi fick bra svar på våra 

frågeställningar genom att använda oss av intervju som metod. Intervjuerna gav oss ingen 

verklig inblick i vad barn egentligen fick inflytande över i verksamheterna, men väl hur 

pedagogerna beskrev det. 

 

Vi valde att berätta för de berörda enbart vilket ämne uppsatsen rörde sig om och inte vilka 

frågor vi hade, då vi ville ha så spontana svar som möjligt på våra frågor. Från början hade vi 

egentligen inte tänkt berätta ämnet i förväg, men eftersom det var flera pedagoger som 

frågade om det så kändes det inte nödvändigt att hålla det från dem. Några pedagoger hade 

förberett sig med anteckningar, vilket vi upplevde som att det förhindrade de spontana svar vi 

ville få fram. Vi kunde också märka av skillnader i sättet att tala när de som hade 

anteckningar med sig läste innantill. I och med att vi ville ha spontana svar så skickade vi inte 

ut våra intervjufrågor på förhand och såhär i efterhand så känner vi att det var rätt val för oss. 

Hade vi skickat ut frågorna i förväg så hade de spontana svaren gått förlorade och vi hade 

heller inte vetat om svaren var diskuterade och ihopdiktade av fler på förskolan. Det kunde 

även ha skapat en osäkerhet bland pedagogerna under intervjuerna när vi avvek från de 

primära frågorna och kom med följdfrågor. 

 

Vid två av intervjuerna valde pedagogerna att vara två som blev intervjuade tillsammans. Vi 

valde att vara två vid samtliga intervjuerna och vi upplevde inte att någon av pedagogerna 

blev negativt påverkad av det. Vi upplevde heller ingen skillnad på de intervjuer där 

pedagogerna valde att bli intervjuade tillsammans eller när de var ensamma. Däremot kunde 
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det eventuellt ha påverkat att vi var två, om pedagogerna som intervjuades tillsammans istället 

hade varit ensamma, eftersom vi uppfattade att de var ganska obekväma med att bli 

intervjuade och eventuellt hade upplevt det som mer jobbigt. De pedagoger som valde att bli 

intervjuade ensamma verkade däremot inte alls obekväma med intervjusituationen. 

 

På den förskola där vi gjorde två separata intervjuer uppfattade vi att deras svar skilde sig 

mycket från varandra. Därför hade det varit intressant att ha gjort på samma sätt på de andra 

förskolor där vi också intervjuade två pedagoger fast samtidigt. De var övergripande överens 

om svaren och när den ena svarade så höll den andre med, det blev inga motsägelser mellan 

de två pedagogerna. Just därför hade det varit intressant att se om deras åsikter var likadana 

om de gjorde enskilda intervjuer. 

 

Vid fyra av intervjuerna kunde inte pedagogerna lämna avdelningen. Dock kunde vi ändå sitta 

i lugn och ro och vi upplevde inte att pedagogerna blev påverkade av detta. Det var ingen 

skillnad i det avseendet på dessa intervjuer gentemot de som gjordes på annan plats än 

avdelningen och mer avskilt. 

 

Vi upplever att vi under arbetets gång lärt oss mycket om att intervjua och att vi blivit bättre 

på att ställa följdfrågor för att få mer djupgående svar. Vi kan därför fundera över om de 

första intervjuerna vi gjorde hade blivit annorlunda om vi hade gjort dem senare, eftersom de 

senare intervjuerna hade ett bättre flyt och blev mer som samtal än de tidigare. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Den egna förmågan 

Anna på förskolan Svalan talade om begreppet inflytande i termen att få vara med och 

bestämma efter sin egen förmåga. Anton på samma förskola nämnde också att barnens 

inflytande sker beroende på deras ålder. Genom att se barnen utifrån vilken ålder de befinner 

sig i så ses barnen som “human becoming”, då de inte uppfattas som kompetenta individer 

utan de utvecklas för att bli kompetenta. Barnet blir sin ålder och inte sin egen individ 

(Karlsson 2009). När man också talar om barnets förmåga som något som styr över hur de får 

vara med och ha inflytande så handlar det i många fall om ett barnperspektiv (Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011). Pedagogen bedömer då vad barnets förmåga är och 

utifrån det så får barnet inflytande till en grad som pedagogen anser passar. 
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Barnperspektiv eller barns perspektiv 

Flera av pedagogerna talade om en vuxenstyrning som påverkar barnets inflytande i 

verksamheten. Styrningen sker ur ett barnperspektiv eftersom man försöker att göra det bästa 

för barnet utifrån det man själv vet som pedagog. Vi tror att det är ganska vanligt att 

pedagoger har ett barnperspektiv när de planerar verksamheten, det vill säga att de gör vad de 

tror att barnen vill göra. Pedagogerna på förskolan Granen uttrycker detta tydligt när de säger 

att det är de som ser vad barnen vill göra, utan att behöva fråga dem. Pedagogerna på samma 

förskola säger också att de ibland bestämmer om barnen ska få vara ute eller inne utifrån om 

de leker bra inne. Men det är ju inte säkert att barnen själva vill vara kvar inne och 

pedagogerna kan ju faktiskt inte veta det utan att fråga dem. Pedagogerna som istället tar upp 

att alla barn kan ha inflytande, även små barn, ser i alla fall till viss del till barns perspektiv 

när de planerar verksamheten. De små barnen kan till exempel få peka på en bild som 

representerar en sång som de vill sjunga och därigenom göra sin vilja hörd. 

 

Läroplanen 

På förskolan Granen menade pedagogerna att den reviderade läroplanen hade gjort det svårare 

för barnen att få inflytande över verksamheten. Tidigare hade de arbetat med mindre teman 

och då utgått helt från barnens intressen och önskningar, men nu ansåg de att de var tvungna 

att arbeta med så stora och breda teman för att få med allt det som är specificerat i läroplanen 

att det inte längre var möjligt att ta hänsyn till barnens intressen i planeringen. Dock hade 

Rosens förskola hade en annan syn på läroplanen. De menade att det var lätt att utgå ifrån 

barnens intresse genom att plocka in olika delar som matematik och teknik i ett tema som 

planerades utifrån barnens intressen. Vi tyckte det var mycket intressant att de båda 

förskolorna talade om breda teman, men att den ena såg det som ett förhinder för barns 

inflytande och den andra såg det breda temat till barnens fördel. Dessutom var det intressant 

att de båda förskolorna såg läroplanens roll på olika sätt. På förskolan Granen sågs läroplanen 

mer som ett hinder för barns inflytande, medan de på Rosens förskola såg läroplanen som ett 

användbart redskap. Det kan också ses som att pedagogerna på förskolan Granen tar 

verksamheten och lyfter upp den till läroplanens nivå, medan pedagogerna på Rosens förskola 

istället tar läroplanen och “anpassar” den till verksamheten. 

 

På förskolan Svalan så ansåg Anton att det enda som barnen inte kunde ha inflytande över var 

styrdokumenten, och detta eftersom pedagogerna själva inte heller kunde påverka dem. Vi 

kan tolka detta på två olika sätt. Å ena sidan så kan han ha menat innehållet i läroplanen och 
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att barnen inte kan vara med och bestämma vad som ska stå med i läroplanen, å andra sidan 

kan han ha menat att de strävansmål som står i läroplanen ska följas och att barnen inte kan 

påverka om förskolan ska gå efter läroplanen eller ej. Hur som helst så tycker vi att man ska 

kunna “ta ner” läroplanen, så som de gjort på Rosens förskola där de talade om läroplanen 

som ett tak över verksamheten, till barnens nivå och använda den på ett sätt som barnen kan 

ha inflytande över. 

 

Kontroll 

Den fria leken var något som pedagogerna i de flesta fall talade om som något som barn 

kunde ha helt, eller i alla fall mycket, inflytande över. Men den var även något som en del 

pedagoger såg som ett problem till exempel när många barn ville leka på samma ställe. Arnér 

(2006) menar att den fria leken är en ostrukturerad aktivitet. Pedagogerna menar att denna 

ostrukturerade tid är den tid då barnen har som mest inflytande och att pedagogerna har 

mindre makt under dessa tillfällen. Detta kan bidra till tanken att om barnen skulle få 

bestämma mer i verksamheten så skulle det bli stökigt, just för att den tid de får bestämma 

över mest, den fria leken, är så pass ostrukturerad. Detta kan bidra till den rädsla som några av 

pedagogerna talade om i samband med att ge barnen mer inflytande, att det skulle bli för 

stökigt och att verksamheten inte skulle fungera. Vi tolkar det som att de är oroliga för att 

barnens inflytande skulle förhindra pedagogernas inflytande i verksamheten. Det verkar vara 

enklare för pedagogerna att bestämma och låta barnen ha inflytande över vissa saker. Arnér 

(2006) menar dock att genom att låta barnen ta fler initiativ och ha mer inflytande i förskolan 

kan bidra till att barnens ansvarskänsla utvecklas och därmed tar de ett större ansvar än om de 

inte skulle få vara med och bestämma alls. Anna på förskolan Svalan berättar om hur de 

brukar rösta om olika saker där barnen har olika åsikter, för att på så vis tydliggöra för barnen 

att det inte alltid kan bli precis som just han eller hon vill utan att det ibland får bli det som 

flest barn vill göra. Vi tror att detta är ett mycket bra sätt att komma förbi det som många 

pedagoger är oroliga för, att det kan bli rörigt om alla barnen vill göra olika saker. 

 

Falskt inflytande 

Pedagogerna nämnde rutinsituationer som något där barnen kunde ha ett visst inflytande, på 

olika sätt. De kunde vid måltiden få välja vart de ville sitta eller välja frukt vid fruktstunden. 

Westlund (2010) menar att det i sådana situationer kan röra sig om skendemokrati, falskt 

inflytande, då man säger att barnen får välja själva men att de egentligen enbart får välja av ett 

begränsat utbud som pedagogen redan bestämt. Detta tycker vi att man kan se på många håll i 
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verksamheten, men att det kan vara svårt att som pedagog ändra på sitt arbetssätt och ge 

barnen större valmöjligheter. När det handlar om vart barnen vill sitta vid måltiden så får de 

ju egentligen enbart bestämma vid vilket bord och på vilken stol de vill sitta. Dock skulle 

barnet likväl kunna sätta sig i en soffa när pedagogen säger att barnet får bestämma vart det 

vill sitta, det är en fråga om formulering. Vi menar inte att man som pedagog ska låta barnet 

göra som det vill i alla lägen, vi menar att det är pedagogens uppgift att specificera för barnet 

vad det är som barnet kan bestämma. Det handlar om att barnet ska få vara med och 

bestämma, inte bestämma helt och hållet utan påverkan från andra.  

 

Det är egentligen svårt att veta om situationer som verkar röra sig om skendemokrati 

verkligen är det, eftersom det är en fin gräns mellan demokrati och skendemokrati (Karlsson 

2009). När en pedagog låter ett barn bestämma vart det vill sitta under måltiden handlar det 

nog mer om att pedagogen försöker ge barnet en valmöjlighet i en situation som vanligtvis 

inte har rum för inflytande från barnens sida. Att barnen har ett visst urval av stolar att välja 

mellan är för att det är det mest praktiska på en förskola, att ha antal stolar som stämmer 

överens med antal barn. Situationer som kan röra sig mer om skendemokrati är sådana där det 

finns fler valmöjligheter än vad pedagogen lägger fram för barnet, exempelvis vid 

pysselsituationer då pedagoger ofta lägger fram ett fåtal material fastän det finns många fler. 

 

Begränsningar 

Under intervjuerna togs det upp flera olika slags begränsningar för barns inflytande i 

förskoleverksamheten. Många av dessa i samband med den fria leken då pedagogerna först 

tog upp det som något barnen kunde ha inflytande över helt och hållet, men att det sedan kom 

fram fler och fler begränsningar efterhand. Exempelvis kunde det finnas problem med att ha 

leksaker med smådelar bland små barn i blandade barngrupper. Anton på förskolan Svalan 

nämnde att större barn kunde behöva stänga in sig i ett annat rum för att kunna leka med 

leksaker med smådelar då det fanns yngre barn på avdelningen. Detta av säkerhetsskäl. En 

annan begränsning som togs upp i samband med detta var att verksamhetens utformning, 

såsom lokaler och utrymme, kunde skapa svårigheter för det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Barnen kunde behöva vistas i olika rum vid olika aktiviteter, vilket försvårade för 

pedagogerna att övervaka dem. 

 

Andra faktorer som vi sett kan försvåra i arbetet med barns inflytande har att göra med tid och 

ekonomi. Exempelvis så talade man på förskolan Solskenet om hur  att det tar längre tid när 
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barnen ska vara med och bestämma och att det kanske därför är enklare när pedagogerna 

bestämmer över verksamhetens utformning. Detta tyder på att tidsbrist kan vara en 

begränsning för barnens inflytande, då pedagoger upplever att tiden inte räcker till för att låta 

barnen vara med och bestämma. På Igelkottens förskola pratades det om förskolans ekonomi 

och hur det kunde vara till stor fördel med en bra ekonomi för verksamheten och även barnens 

inflytande. På Igelkottens förskola frågade pedagogerna barnen vilka leksaker som de gillade 

att leka med och om det hade några leksaker hemma som de gärna ville ha i förskolan och 

utifrån det så köpte de in nya leksaker till förskolan. För att kunna tillgodose barnens 

önskningar så krävs det då en god ekonomisk grund. En av pedagogerna på Granens förskola 

talade drömmande om den verksamhet som fanns när hon började arbeta för fyrtio år sedan. 

Hon menade att de mindre barngrupperna och att det då fanns mer personal gjorde det mycket 

lättare att arbeta med barns inflytande, att det  var lättare att tillgodose varje barns önskemål. 

Vi menar att det är fullt förståeligt att  hon saknar den tid som var, men att med utgångspunkt 

i det vi fått fram från resten av intervjuerna går att arbeta betydligt mer med barnens 

inflytande än vad de sa att de gjorde på den förskolan. Även med de förutsättningar som finns 

idag. 

 

6.2.1 Konsekvenser för verksamheten i förskolan 

Förskolan Granen hade ett arbetssätt och en övergripande syn på barn som skilde sig från de 

övriga verksamheterna där vi gjorde våra intervjuer. Det gjorde att barnen fick betydligt 

mindre inflytande på den förskolan i jämförelse med de andra. Vi tolkar studiens resultat som 

att vilken syn på barn som pedagogerna har är det som är mest betydande för hur mycket 

inflytande barnen får i verksamheten. Om pedagogerna ser barnen som kompetenta individer 

och dessutom vågar låta barnen ta ansvar så leder det till en verksamhet med god miljö och 

som är grundad på barnens initiativ och inflytande, vilket bland annat Arnér (2006) och 

Karlsson (2009) skriver om. Om pedagogerna å andra sidan ser barnens tankar och åsikter 

som mindrevärdiga så leder det till en verksamhet som barnen inte har inflytande över och 

pedagogerna resonerar “det är vi som ser vad barnen är intresserade av”. 
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7 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi fått svar på hur pedagoger talar om barns inflytande och vad de anser att 

barn kan och inte kan ha inflytande över. Vi tycker att det vore intressant att se andra studier 

om barns inflytande där man dels gör intervjuer med pedagoger men även observerar 

verksamheten för att sedan kunna jämför vad pedagogerna säger och vad som faktiskt görs i 

verksamheten. Vidare kan vi även tänka oss en studie där barn och pedagoger intervjuas för 

att se om pedagogernas uppfattningar av barns inflytande stämmer överens med barnens 

upplevelser. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Vad innebär begreppet inflytande för dig? Vad tänker du på när du hör ordet? 

 

Hur ser du som pedagog på förskolans och din egen roll gällande barns inflytande? 

 

Vilken syn har du som pedagog på barnets roll i inflytandefrågan? 

 

Vad kan barn ha inflytande över i förskolan? 

 

Finns det något de inte kan ha inflytande över? Varför? 

 

Finns det något sätt som de skulle kunna få inflytande över detta? 

 

Pratar ni pedagoger med varandra om barnens inflytande? 

 

Pratar ni med barnen om deras inflytande? Hur pratar ni om det? 

 

Hur gör ni på förskolan för att arbeta med barns inflytande? 

 

Vad skulle ni vilja göra för att arbeta med detta, om ni fick tänka helt fritt? 

 


