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Abstrakt 
 

Titel: ”Barnen får chansen, men tackar nej” – En studie om pedagogers samtal om barn som 

exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.  

Författare: Emmelie Werner & Frida Johansson 

Nyckelord: Inflytande, förskolan, begränsningar, exkludering, samtal, socialkonstruktionism, 

diskurspsykologi. 

 

Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik 

om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger 

från två olika förskolor. Vår vetenskapsteori och metodologi grundar sig i 

socialkonstruktionism, där studiens empiri har analyserats med diskursanalys inriktat på 

diskurspsykologi. Utifrån vårt resultat har vi besvarat frågeställningen; vilka diskurser 

framträder i samtalet med pedagogerna när de talar om barns chans till inflytande? Det 

diskuteras i studien om hur pedagogers viljor står i konflikt med barnens intressen och att 

inflytande begränsas till olika alternativ utifrån samtalet. Resultatet visar att pedagoger har en 

teoretisk medvetenhet kring barns inflytande, men har svårt att samtala om det i förhållande 

till sin egen praktik. 
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Förord 

Genom detta arbete har vi utvecklat vår förståelse för inflytande och hur det arbetas med det i 

praktiken. Vi har även blivit mer medvetna om hur vi själva vill arbeta med inflytande i 

förskolan samt utvecklat vår förståelse för teori och att söka efter forskning. Vidare vill vi 

tacka våra handledare Monica Frick och Jonnie Eriksson, som har hjälpt oss i den här 

processen, för deras stöd. Vi vill tacka våra familjer som stått ut med oss under bra och dåliga 

tider under arbetets gång.  
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1. Inledning 

 

Det är viktigt att barn förbereds på att komma ut i samhället och får öva på att göra sin röst 

hörd redan i förskolan (Ribaeus, 2014). Pedagogernas roll i det blir att förmedla till barnen 

hur samhället är konstruerat och vikten av barns inflytande i samhället. Vi har valt att förstå 

begreppet inflytande utifrån Arnér (2006) som definierar begreppet som barns utrymme till 

att påverka sin vardag i förskolans verksamhet. I föreliggande studie handlar begreppet 

inflytande om att barnen får vara med och utveckla vardagsrutiner, exempelvis matsituation 

och miljöns utformning. Relationen mellan pedagog och barn får betydelse för barns 

inflytande, då pedagogens perspektiv på inflytande är det som ger barnen utrymme och ger 

barnen en röst (Arnér, 2006). Barn som av olika anledningar exkluderas från sitt inflytande 

kategoriseras som skötsamma och gör sällan motstånd till rådande normer (Dolk, 2013). Dolk 

definierar normer som outtalade regler. Vidare menar hon att barns motstånd även är en 

viktig aspekt inom barns inflytande. Det menas att barns vilja och röster blir hörda i 

motståndet genom att de tar sin egen plats oavsett rådande normer och genom att de vågar 

avvika från dem. Palla (2011) skriver i sin avhandling att barn ofta delas in i fack när de 

bryter mot normer och därigenom stämplas som annorlunda. Det exkluderande synsättet 

skapar förväntningar och föreställningar som formar barnens agerande (Linikko, 2009).  

 

Den praktik i förskolan som vi har erfarenhet av, möjliggör inte alla barns chans till 

inflytande. Det finns alltså barn som förväntas agera på ett visst sätt av pedagoger vilket kan 

hämma barnen i deras utrymme till inflytande. Vissa barn förväntas inte ta plats och därmed 

ifrågasätts inte pedagogers arbetssätt. Ett liknande scenario ser vi framskrivet i avhandlingen 

av Linikko (2009). Barn begränsas även i sitt inflytande, vilket vi valt att förstå utifrån Arnér 

(2006) där pedagoger inte tar hänsyn till barns initiativ i utformningen av förskolans dagliga 

verksamhet. De begränsningar och exkluderingar som sker inom barns inflytande beror till 

stor del av pedagogers antaganden om vad inflytande innebär. Det är anledningen till att vi 

valt att studera pedagogers samtal om barns inflytande. Diskurserna som framträder i 

samtalet med pedagogerna blir ett underlag för vår forskning. Vi har valt att förstå begreppet 

diskurs utifrån Burr (2015) vilket hon beskriver som sammanhängande representationer som 

konstruerats på ett specifikt sätt, vilket syns i det aktuellt språkliga utbytet mellan människor.   
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1.1 Problemområde 

 

Pedagogers antaganden om barns inflytande får konsekvenser för det enskilda barnets 

möjligheter till att påverka sin vardag, vilket i sig är anledningen till att vi valt inflytande som 

fokus i vår studie. Linikko (2009) skriver att barn som exkluderas skapas genom 

omgivningens agerande, vilket leder till barns minskade möjligheter till att påverka 

verksamheten. Emilson (2007) skriver att barn begränsas i sitt inflytande på förskolan 

speciellt inom planerade aktiviteter. Barn begränsas alltså i sitt inflytande och exkluderas från 

det i förskolans verksamhet. Däremot finns det begränsat med forskning som utgår från 

samtal med pedagoger om barns chans till inflytande, vilket vi ser som viktigt för att bredda 

forskningsfältet ytterligare.   

 

1.2 Syfte och frågeställning: 

 

Syfte 

  

Syftet med studien är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om 

barns inflytande i förskolan.  

 

Frågeställning: 

 

Vilka diskurser framträder i samtalet med pedagogerna när de talar om barns chans till 

inflytande? 

2. Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning som vi valt att dela upp i tre delar. Den första delen 

inflytande i förskolan, tar upp omgivningens roll i inflytande och dess begränsningar utifrån 

tidigare forskning. I den andra delen definieras begreppet exkludering och hur exkluderade 

barn skapas i förskolan. Den tredje delen sammanfattar tidigare forskning och de delar av den 

som får betydelse i vår studie utifrån studiens syfte.  
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2.1 Begränsningar i barns inflytande på förskolan 

 

Emilson (2007) genomförde en studie på en förskola där brister i barns inflytande över den 

pedagogiska verksamheten blev synligt, speciellt i planerade aktiviteter. Det var en hög 

lärarkontroll där det fanns litet utrymme för barn att kunna påverka och ta egna beslut inom 

den pedagogiska ramen. Istället för inflytande så fanns fasta regler och rutiner som skulle 

följas och istället blev begränsande i barnens möjligheter att påverka den pedagogiska 

verksamheten. Även Engdahl (2014) ser regler och rutiner som begränsande för barns 

inflytande, framförallt inom planerade aktiviteter men även den egna leken som sker inomhus 

på förskolan. Regler, rutiner och normer nämner även Dolk (2013) som ett sätt att minska 

barns inflytande på. Däremot menar istället Westlund (2011) att inflytande inte handlar om 

valmöjligheter utan snarare rätten till att bli lyssnad på. Hon skriver även att vissa barn ibland 

måste vänta på sitt inflytande för att andra ska få möjligheter till det.   

 

Haun & Tomasello (2011) skriver om hur grupptryck även kan leda till att barns yttranden 

påverkas av andra. Enligt deras studie svarade barnen annorlunda i gruppen från deras 

egentliga åsikter som uttrycktes enskilt. Svaren berodde mycket på den sociala kontext som 

barnen befann sig i och kunde även bero på hur de informerades om uppgifter från 

pedagoger. Bae (2009) skriver att det även finns barn i barngruppen som exkluderar andra 

barn från inflytande. Palla (2011) menar istället att det är vuxnas föreställningar och 

kategoriseringar som även synliggörs utanför de planerade aktiviteterna och barnen tar efter. 

Ribaeus (2014) skriver att det finns mer eller mindre önskvärda svar från barnen, vilket leder 

till att barnens yttranden och svar är ledande. Emilson (2007) menar att den synen på 

inflytande som pedagoger har får betydelse i de möjligheter barn får till inflytande i 

förskolan. För att barn ska få inflytande i förskolan är det viktigt att pedagoger är lyhörda för 

barnen och finns närvarande. Bae (2009) skriver att en viktig faktor i syftet att ge barn 

utrymme i den pedagogiska verksamheten är att pedagoger reflekterar kring sitt arbetssätt i 

mötet med barnen.  

 

Jonsson & Williams (2013) problematiserar läroplanens utformning, där det finns stort 

utrymme för tolkning, vilket leder till att innehållet prioriteras olika beroende på förskola. 

Det finns exempelvis ingen beskrivning hur arbetet ska genomföras på gott och ont. 
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Tolkningen av inflytandebegreppet och arbetet med det i förskolan ser väldigt olika ut. 

Sammanfattningsvis finns en viktig betydelse i pedagogernas reflekterande kring sitt 

arbetssätt, för att barn ska få möjlighet att påverka sin vardag. Det finns alltså många olika 

sätt att begränsa barns inflytande på, vilket kommer fram utifrån den tidigare forskning vi här 

ovan presenterat.  

 

2.2 Barn som exkluderas från sitt inflytande 

 

En anledning till att barn exkluderas från sitt inflytande på förskolan är att de tar mindre plats 

i verksamheten. Barn som exkluderas har anpassat sig till förskolans normer, något som gör 

att pedagoger uppfattar dem som kompetenta (Dolk, 2013). Samtidigt kan barn som 

exkluderas få svårt att ta sin plats i verksamheten och vill inte alltid delta i aktiviteter på ett 

synligt sätt. Dolk (2013) skriver vidare i sin avhandling att pedagogers syn på att alla ska få 

vara med inte alltid gynnar barnen och det blir ett bekymmer om ett barn väljer att inte delta. 

Hon beskriver motstånd till aktiviteter som mod när ett barn frångår normen och inte vill 

delta. Barn som exkluderas kan stödjas i sin fortsatta utveckling om pedagogen 

uppmärksammar det enskilda barnet (Renblad & Brodin, 2014). Pedagoger måste då finnas 

där och öka barnens självförtroende (Bosacki, 2012). Bosacki (2011) skriver i en annan 

studie att pedagoger måste vara öppna i deras syn på barn då det är pedagogers antagande, 

som enligt henne kan skapa exempelvis blyga barn. Även Palla (2011) skriver om hur 

omgivningens kategoriseringar konstruerar ett visst agerande bland barn på förskolan. Hon 

menar att när normer inte följs i förskolan så kategoriseras barnet snabbt som speciellt.  

 

Williams (2000) skriver om tysta flickor i sin studie, som delas in i samma grupp under en 

aktivitet. De tysta flickorna tilldelades mer utrymme, men de tog inte det utrymme som de 

blev tilldelade. Enligt henne så får inte flickorna det stöd som behövs för att kunna få 

utrymme i verksamheten, då de är vana att avvakta. Barnen behöver alltså göras mer 

medvetna om det samtalsklimat som råder, annars är risken att de går tillbaka till invanda 

mönster (Williams, 2000). Hon syftar till att om pedagoger inte ändrar sitt förhållningssätt så 

fortsätter de tysta flickorna att vara avvaktande. Thörner (2017) skriver att barn kan visa ett 

större engagemang om pedagoger utgår ifrån barnens intressen, vilket kan främja deras 

lärande. Jonsdottir (2007) tar upp kamratrelationerna som betydande i barns sociala, 
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emotionella och kognitiva utveckling. Hon uppmärksammar att forskning om förskolan visar 

hur barn socialt positionerar sig för att inkludera vissa barn och exkludera andra. Det som får 

betydelse för barn som exkluderas är alltså både pedagoger och andra barn i förskolan. Det är 

alltså omgivningen som konstruerar exkluderande i förskolan. Även Linikko (2009) skriver 

om omgivningens betydelse när exkluderande uppstår på olika sätt, genom att barn 

kategoriseras och förväntas ett visst agerande. Han tar upp begreppet social exkludering, med 

det menas att omgivningen inte ställer krav på barnet att vara med och påverka den egna 

verksamheten i förskolan (Linikko, 2009).  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I den första delen; begränsningar i barns inflytande på förskolan, beskrivs att barn begränsas i 

sitt inflytande framförallt inom planerade aktiviteter. I planerade aktiviteter finns ett litet 

utrymme för barn att ta egna beslut. Barn begränsas även i den egna leken genom regler och 

rutiner. Däremot är det i vissa fall nödvändigt att vissa barn får vänta på utrymme för att även 

andra ska få plats. En viktig aspekt för att minska ett begränsande av barns inflytande i 

förskolan är att pedagoger är lyhörda och närvarande. Pedagoger behöver dessutom reflektera 

kring sitt arbetssätt, för att få insikt över vilket utrymme till inflytande som ges till barnen i 

förskolan. Det finns alltså många sätt att begränsa ett barns inflytande på, men även att 

exkludera barn från det. 

  

I den andra delen; barn som exkluderas från sitt inflytande, beskrivs hur barn som tar mindre 

plats i verksamheten exkluderas. Att barn tar mindre plats beror mycket på att de har anpassat 

sig efter förskolans normer. Samtidigt bryter barn som tar mindre plats i vissa avseenden 

även normer på så vis att de inte vill delta i aktiviteter. Att avstå från aktiviteter är inte alltid 

missgynnande för barn i förskolan. Därmed är det viktigt att pedagoger uppmärksammar det 

enskilda barnet. Många gånger skapas exkluderade barn i förskolan eftersom pedagoger 

förväntar sig ett visst agerande från vissa barn. Barnen sätts i kategorier av pedagoger vilket i 

sig leder till exkludering. Både pedagoger och andra barn har stor betydelse för att fler barn 

ska få ta del av inflytande i förskolan. I vår studie är det därmed för oss intressant att, utifrån 

ovanstående forskning, studera pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande. 

Framförallt hur barn exkluderas från sitt inflytande eller begränsas i det.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Vårt teoretiska avsnitt inleds med att beskriva begreppet inflytande och hur vi valt att 

använda oss av begreppet i vår studie. Därefter beskrivs begrepp som i vår studie är viktiga i 

förhållande till barns inflytande som; begränsning, inkludering samt exkludering. Efter en 

beskrivning av viktiga begrepp i vår studie beskrivs vår vetenskapsteori; 

socialkonstruktionism. Vidare beskrivs vår analysmetod, som är diskursanalys med inriktning 

på diskurspsykologi. Inom diskurspsykologin har vi valt att först göra en allmän beskrivning 

för att sedan tydliggöra olika begrepp som är viktiga inom diskurspsykologin men även för 

vår studie.  

3.1 Inflytande  

 

Att definiera inflytande är inte så enkelt med tanke på att det ofta används i samband med 

andra begrepp. Inom förskolan används ofta delaktighet tillsammans med inflytande (Arnér, 

2006). Ett vanligare begrepp inom forskning som fokuserar på inflytande är elevinflytande, 

vilket främst riktar in sig på äldre barn inom skolan. Samtidigt har det varit svårt att hitta en 

direkt översättning även av begreppet elevinflytande enligt Selberg (1999). Selberg (1999) 

har valt att använda begreppet elevinflytande i samband med barns involvering i sitt eget 

lärande.  

 

Arnér definierar inflytande som barns möjlighet att påverka sin egen vardag. Anledningen till 

att Arnér valt att separera delaktighet från inflytande är att delaktighet handlar om att ta del 

av något redan förutbestämt. Hon menar att inflytande mer syftar till själva processen till att 

få påverka (Arnér, 2006). Vi har precis som Arnér velat ge inflytande större utrymme i vår 

studie. Syftet med att låta inflytande få fokus i vår studie separat från delaktighet är att vi vill 

se hur pedagogerna samtalar om barnens utrymme till att få påverka verksamheten. I samtalet 

med pedagogerna vill vi att fokus ska riktas mot barnens chans till att påverka verksamheten 

och inte endast deras delaktighet i det förbestämda. 
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3.1.1 Begränsning  

 

Begränsning av barns inflytande är något vi i vår studie förknippar med det som Ribaeus 

beskriver som villkorat inflytande i sin avhandling (Ribaeus, 2014). Villkorat inflytande 

skrivs i avhandlingen som när barn bland annat erbjuds färdiga alternativ. Ibland kan 

begränsningar i barns inflytande även uppkomma genom att en enskild individs intressen 

prioriteras över gruppens intressen. Det innebär att barn begränsas i sina idéer och 

möjligheter till att påverka på flera olika sätt inom verksamheten (Ribaeus, 2014).  

 

3.1.2 Inkludering 

Vi definierar inkludering utifrån Linikkos avhandling (Linikko, 2009). Han beskriver i sin 

avhandling att inkludering innebär att barn ska kunna känna sig respekterade och delaktiga 

för den de är. Barn ska inte behöva anpassa sig efter normer.  

 

3.1.3 Exkludering 

  

Exkludering definierar vi även utifrån Linikkos avhandling (Linikko, 2009). Han beskriver 

sex olika underkategorier, vi har valt att fokusera på den sjätte kategorin som är exkludering 

genom diskriminering. Det innebär att en grupp barn begränsas från deras rättigheter och 

bemöts ojämlikt i förhållande till andra barn. Vi har skrivit om social exkludering som är ett 

exempel på kategorin diskriminering. Enligt Linikko (2009) kan social exkludering beskrivas 

som ett bemötande som exkluderar, vilket kan leda till den negativa konsekvensen att ett 

barns självbild formas av omgivningens bemötande.   

 

3.2 Socialkonstruktionism 

 

Vi valde att genomföra vår studie med ett socialkonstruktionistiskt paradigm, eftersom vi 

ville lyfta samtal med pedagoger om barns chans till inflytande. Det som 

socialkonstruktionism kunde bidra med i vår studie var att genom dess metoder studera ett 

outforskat område där samtalet med pedagoger kunde lyftas fram. Samtidigt gav paradigmet 
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oss möjlighet till att ha ett kritiskt förhållningssätt kring normer och kategoriseringar, vilket 

ses som begränsande av socialkonstruktionister.  

 

Inom socialkonstruktionism finns ingen objektiv sanning. Det finns alltså varken en sann 

eller falsk uppfattning om världen. Därmed finns en kritik mot att ta kunskap om världen för 

givet, i och med att det inte finns ett rätt sätt att tala om världen. Alla människor har 

erfarenheter av olika diskurser där allt från kultur, historia och andra delar i vår omgivning 

får en mening genom sociala processer där kunskap delas och konstrueras. Inom sociala 

processer konstrueras kunskap och genom språket kan därmed diskurser framträda utifrån 

språket (Burr, 2015).  

 

Socialkonstruktionister har ett anti-essentialistiskt förhållningssätt där det finns kritik till 

kategorisering av människor, då kategoriseringar ses som begränsande. De kategoriseringar 

människor gör är bland annat normer och diagnoser. Människor med essentialistiskt synsätt 

menar ofta att finns en biologisk förklaring till en människas agerande, medan ett anti-

essentialistiskt synsätt motsätter detta. Normer kan begränsa människor i och med outsagda 

regler, som människor ofta förhåller sig till. De begränsningar som människor skapar med 

kategoriseringar ses som förgivettagande, vilket människor inom det 

socialkonstruktionistiska paradigmet ställer sig kritiska till (Burr, 2015).   

      

3.3 Diskursanalys 

 

Diskursanalys är en metod som står socialkonstruktionsimen nära, vilket är anledningen till 

att vi valt att använda oss av den här metoden. Diskursanalysen har tre angreppssätt; 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursanalys fungerar inte endast 

som ett metodologiskt angreppssätt utan även som teori oavsett vilket angreppssätt som väljs. 

 

De tre angreppssätten har likheter i synen på subjektets roll i hur språket betraktas, där 

språket visar en form av verklighet och världen får betydelse genom diskurser. Beroende på 

diskurs så ändras språket därefter i och med att betydelse och mening skiljer sig åt. Två stora 

skillnader som finns mellan de olika angreppssätten är diskursens betydelse för hur världen är 

organiserad och analysens inriktning. I diskursanalysen tittar forskaren på diskursen i sig, 
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eftersom det inte går att nå en verklighet utanför diskursen. Det som människan säger och de 

mönster som framkommer, men även de konsekvenser som uppstår i den sociala 

interaktionen analyseras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Vi kommer att använda oss av 

diskurspsykologi som angreppssätt inom diskursanalysen, eftersom vi är mer intresserade av 

att närma oss ett naturligt samtal.   

3.3.1 Diskurspsykologi 

 

Vi använde oss av diskurspsykologi som angreppssätt i vår diskursanalys, då vi ville studera 

diskurser genom att närma oss ett ”naturligt” samtal. Vi kommer nedan att beskriva 

diskurspsykologin allmänt och de inriktningar vi valt inom den.  

 

 Enligt Potter (2012) används diskurspsykologi för att kunna analysera delar av språklig 

interaktion mellan människor och hur den interaktionen genom olika ageranden fortgår. 

Potter & Wetherell (1987) menar att språket är beroende av människors agerande och ändras 

därmed efter dess kontext. Inom diskurspsykologin fokuseras hur språkanvändningen sker 

och hur mening skapas utifrån effekterna inom interaktionen som konstruerar samt utvecklar 

identiteter inom diskursen (Burr, 2015). Hon skriver även att inom diskurspsykologin kan det 

talade språket i interaktionen mellan människor förstås utifrån hur språket används. Det 

innebär att språkliga erfarenheter genom tidigare diskurser därigenom uppkommer, som 

exempelvis retoriska färdigheter och förmågor till att övertyga någon annan (Burr, 2015). 

Potter & Wetherell (1987) skriver om vikten av reflexivitet där forskaren ska förhålla sig till 

en text, skriven av andra eller sig själv, med förståelse för de sociala processer som påverkat 

dess utformning. Med det menas att det är viktigt att se på en text med kritiska ögon, även sin 

egen. Utifrån syn på reflexivitet är det även viktigt att motivera de val som gjorts till studien.  

 

Enligt Potter (2012) används diskurspsykologi för att analysera olika uttryck i alla delar av 

språklig interaktion mellan människor och hur interaktionen genom olika ageranden fortgår.  

Känslomässiga uttryck kan analyseras. Däremot kan en känsla finnas bakom ett uttalande, 

men utan garantier på hur något är utifrån hur det framställs (Burr, 2015). Inom 

diskurspsykologin använder sig även människor av språket för att fördelaktigt positionera sig 

inom diskurser. Positionering handlar om hur människor positionerar sig utifrån sina 

rättigheter och skyldigheter i förhållande till andra människor (Harré et al., 2009). Retoriska 
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färdigheter används i interaktionen mellan människor bland annat för att underminera andra i 

diskursen. Genom retorik kan en människa övertyga andra om sina åsikter eller dölja dem. I 

ett samtal används många olika retoriska knep för att framstå på ett visst sätt som gör att hur 

människan framställs i en diskurs inte går att förstå med säkerhet (Potter, 2012). Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) skriver om jag och identitet inom diskurspsykologin. De menar 

att jaget är föränderligt och att identiteten anpassas beroende på social kontext, där identiteten 

får betydelse och blir meningsfull inom en viss diskurs. De menar att ibland kan även en 

människas identiteter hamna i konflikt där de motsäger varandra. Inom vissa sociala 

kontexter kan en identitet även ställas framför en annan, beroende på hur människan 

identifierar sig för stunden.  

4.0 Metod och design 
 

Vi valde att använda oss av kvalitativa metoder i genomförandet av vår studie. Metoderna 

presenteras här nedan.  

 

 4.1 Bekvämlighetsurval  

 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval skrivs enligt Bryman (2011) 

att deltagarna finns lättillgängliga. Den första förskolan vi intervjuade på var känd för oss 

sedan tidigare. Den andra förskolan var känd för en av oss och gav oss tillgång till fler 

intervjuer, vilket vi behövde snabbt i och med att vi fått färre intervjuer än väntat på den 

första. Deltagarna var alltså mer eller mindre kända för oss sedan tidigare. Fördelen med 

bekvämlighetsurval var att intervjuerna blev mer avslappnade, vilket ingav ett större 

förtroende bland deltagarna. Däremot blev analysen svårare för oss, med ett 

bekvämlighetsurval, då vi fått ett förtroende av deltagarna. Det innebar att analysen blev mer 

personlig för oss. Fördelen med ett bekvämlighetsurval var att vi fick större deltagande på 

kort tid, framförallt på den andra förskolan. Bryman (2011) menar att det är mer vanligt att få 

ett högt deltagande utifrån ett bekvämlighetsurval i förhållande till andra urvalsmetoder.  
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4.2 Ostrukturerad intervju 

 

Enligt Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2015) är en intervju ett bra verktyg för att lyfta den 

enskilda personens perspektiv på olika situationer och sammanhang. Däremot finns den 

problematik med intervjuer att det som kommer fram inte alltid stämmer överens med hur 

något framställs, någon kan exempelvis uttala något men istället mena något annat (Burr, 

2015).    

 

Intervjuerna vi genomförde var ostrukturerade, vilket innebar att deltagarna gavs större 

kontroll över hur intervjun fortskred. En ostrukturerad intervju är mer likt ett naturligt samtal 

och kan utgå från endast en fråga för att sedan anpassas efter samtalet med passande 

uppföljningsfrågor, det som anses relevant följs alltså upp av forskaren (Bryman, 2011). Vi 

använde oss endast av ett PM, en redogörelse, med ett tema (se bilaga 2). Det blev även 

lättare att få syn på diskurser med ostrukturerade intervjuer i och med att de liknade mer 

naturliga samtal. Naturliga samtal är att föredra inom diskurspsykologin (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000). Vi valde ostrukturerade intervjuer, eftersom strukturerade intervjuer hade 

kunnat begränsa studiens data genom att vi ställt irrelevanta frågor för vårt syfte och därmed 

förlorat en stor del av pedagogernas svar. Med tanke på vald analysmetod så lämpade sig 

alltså inte strukturerade intervjuer. En nackdel med våra ostrukturerade intervjuer var att 

intervjuerna blev väldigt olika. Även frågorna skiljdes åt då deltagarna och forskarna följde 

upp olika punkter beroende på samtalet. Trots detta fanns återkommande teman som ändå 

blev representativt i vår analys.  

4.3 Genomförande 

 

Vi kontaktade den första förskolan genom mejl och fick bekräftat att vi kunde komma dit och 

genomföra våra intervjuer. Efter bekräftelsen skickade vi ut samtyckesblanketter med 

information om studien och etiska riktlinjer, vilka vi förhöll oss till (se bilaga 1). Vi kom 

tillsammans med förskolan överens om en dag som passade för att genomföra intervjuerna 

och höll kontinuerlig kontakt genom mejl, sms och telefon. När vi genomförde intervjuerna 

hade vi med oss ljudinspelningsutrustning; en diktafon och en surfplatta.  
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När vi anlände till förskolan presenterade vi oss för pedagogerna. Vi valde att dela på oss och 

genomförde intervjuerna en åt gången. En av oss spelade in med surfplatta och en av oss 

använde sig av diktafon. Intervjuerna genomfördes i separata rum, vilket minskade 

distraktioner och etiska överväganden. Med etiska överväganden menade vi att någon som 

inte hade gett oss sitt samtycke fångades på ljudinspelning. Innan vi startade intervjun 

informerade vi än en gång om studiens syfte, som tidigare lyfts i vår samtyckesblankett, om 

intervjuns upplägg och vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Under intervjun försökte vi föra ett 

så naturligt samtal som möjligt, medan vi samtidigt utgick från vår huvudfråga med 

uppföljningsfrågor (se bilaga 2). Vi genomförde två intervjuer på första förskolan, vilket 

gjorde att vi blev tvungna att kontakta ytterligare en förskola.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer på den andra förskolan hade vi genom telefonkontakt 

fått en snabb bekräftelse på att vi kunde genomföra dem där. Samtyckesblanketter togs med 

och deltagarna informerades på plats enligt samma procedur som på första förskolan ovan. 

Intervjuerna spelades in med surfplatta och precis som vid tidigare intervjuer utgick vi från en 

huvudfråga, vilket följdes upp med uppföljningsfrågor (se bilaga 2). Här genomfördes tre 

intervjuer där en av oss genomförde intervjuerna. Sammanlagt genomförde vi 5 intervjuer 

med pedagoger på två förskolor. Pedagogerna bestod av 3 förskollärare och 2 barnskötare. Vi 

har valt att inte benämna förskollärare respektive barnskötare i vår empiri utan använder oss 

av pedagog, för att undvika jämförelser.   

4.4 Insamlingsmetod 

 

Båda intervjuerna spelades in med ljudinspelning. Den första intervjun spelades in med 

diktafon och de övriga fyra med surfplatta. Björndal (2002) skriver att ljudinspelning är ett 

bra hjälpmedel om forskaren med sin studie avser att spela in ett samtal. Däremot innebar 

ljudinspelning att kroppsspråket inte fångades, men även möjligheten att registrera sådant 

som ironi i en större utsträckning som Björndal (2002) problematiserar. Oavsett var 

ljudinspelning ett hjälpmedel då vi fångade ett ögonblick, så vi kunde återgå till materialet 

flera gånger. Det som även var fördelaktigt med ljudinspelning var att vi upptäckte nya 

detaljer som inte registrerades av oss första gången vi lyssnade på inspelningen. Precis som 

Björndal (2002) skriver gör ljudinspelning det enklare att återgå till delar och lyssna flera 

gånger.     
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4.5 Bearbetning av data och analysmetod 

 

Studiens data bearbetades och transkriberades efter att ha sorterats och diskuterats. 

Bearbetande av data har anpassats utifrån vad som sågs som relevant för vår studie, men även 

utifrån återkommande delar vi uppmärksammat utifrån transkriberingen. En metod som är 

typisk för kvalitativ bearbetning i analys av data (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi lyssnade 

på ljudinspelningarna flera gånger och skrev ner ordagrant vad som sades av forskare och 

deltagare i vårt transkriberade material. Texten skrevs som taltext, men med punkter och 

kommatecken för att underlätta läsandet. Vi skrev även upp pauser, långa som korta, för att 

transkriberingarna skulle bli så detaljerade som möjligt. Att återgå till studiens data flera 

gånger underlättade analysen, så att vi inte missade något som kunde få betydelse i vår studie. 

Transkriberingarna diskuterades efteråt och därefter valdes empiri ut, som kunde stärka vår 

studie. Vi delade upp studiens transkriberade data och markerade i texten vilka delar som var 

återkommande. Därefter bytte vi papper och upprepade arbetet, så att vi inte påverkades av 

varandra i val av material. De delar vi båda markerat valdes ut som eventuell empiri. De 

återkommande delarna bearbetades ytterligare för att tillslut få fram den empiri som 

presenteras i vår studie. Vi valde ut empiri utifrån våra transkriptioner med hjälp av kodning. 

Kodning innebär att forskare letar mönster och teman utifrån de transkriptioner som gjorts. 

Mönster och teman skapas då utifrån återkommande och relevanta delar, vilket sorteras och 

kategoriseras utifrån vad som passar studien. När ett visst tema är bestämt letar forskare upp 

nya delar i transkriptionen som även passar in under temat (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Vi kategoriserade våra teman som framkom genom empirin utifrån våra intervjuer, 

vilket resulterade i fyra teman; ”Det går inte att börja med dom blyga”, ”Barnen får 

chansen, men tackar nej”, ”Alltså, det är ju kroppsspråket” och ”vi tyckte barnen var rätt 

intresserade av rymden”. Våra teman presenteras senare i resultatavsnittet. Vi utgick från 

följande begrepp inom diskurspsykologin som analysverktyg; positionering, retorik, funktion 

och effekt. Analysverktygen och dess betydelse för analysarbetet beskrivs mer ingående 

nedan.  
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4.6 Analysverktyg 

 

Här presenteras våra analysverktyg; positionering, retorik, funktion och effekt. Vi valde 

positionering eftersom vi fann det intressant hur pedagogerna positionerade sig utifrån de 

olika diskurserna som uppkom genom samtalet. Det vi tittade på främst var hur pedagogen 

positionerade sig i förhållande till forskaren eller tvärtom. Även hur barnen positionerades i 

samtalet analyserades. Anledningen till att vi även tittade på forskarens positionering var att 

det blev en stor del av samtalet. Vi forskare bidrog till hur samtalet fortskred genom hur vi 

positionerade oss. Trots att vi valt analysera även forskarens positionering i vårt resultat och 

att det får en viss inverkan på resultatet, har det inte fått något huvudsakligt fokus i vår studie 

då vi valt att studera diskurser. Vi använde oss även av begreppet retorik. Det som vi fått ut 

av att titta på retorik var hur talet organiserades av både forskare och pedagog i interaktionen. 

Vi analyserade pedagog och forskares användande av språket, där konsten att övertyga blev 

synligt. Vidare passade även analysverktygen funktion och effekt till vår studie, vilket vi valt 

att förstå utifrån Holmberg (2010). Funktion innebar att vi tittade på uttalanden utifrån dess 

kontext och hur den uttalade framställde sig själv, vilket vi förstod genom våra hypoteser. 

Funktionen tittade vi på utifrån hur pedagogen framställde sig själv inför forskaren kring sitt 

arbetssätt om inflytande. Vidare använde vi oss av effekt som innebar att vi tittade på 

diskurser där den som uttalade sig satte sitt behov framför någon annans i en viss kontext, 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). När vi analyserade effekten letade vi efter mönster 

utifrån funktionen och vilka konsekvenser det fick för t.ex. för barnen eller intervjun. 

Analysverktygen var alltså valda då vi ansåg att det underlättade för oss i vårt analysarbete 

med begrepp som gick att koppla samman.   

 

4.7 Tillförlitlighet 

 

Begreppet inflytande är komplext och används i många olika kombinationer av begrepp, men 

är vanligast förekommande i samband med delaktighet. Det påverkar vår studies 

tillförlitlighet negativt i förhållande till den tidigare forskning som vi presenterat. Den 

tidigare forskningen vi använde oss av har inte separerat begreppet så som vi gjorde i vår 

studie bortsett från Arnér (2006) som vi valt att definiera begreppet utifrån. Även hur vi 
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beskrivit begreppet inflytande i arbetet och den definition vi valt att utgå från skiljer sig från 

pedagogerna som intervjuas.  

 

Vi valde ljudinspelningar för att producerade data. Enligt Eidevald (2015) påverkar all data 

som registreras av forskaren, vilket innebär att situationen förändras beroende på vem som 

studerar. Han menar även att utrustning kan göra så att deltagare inte agerar som de i vanliga 

fall skulle göra. Vi valde ett bekvämlighetsurval som urvalsmetod, vilket innebar att vi inte 

kunde generalisera vårt resultat. Enligt Bryman (2011) så är ett bekvämlighetsurvals nackdel 

att det inte går att urskilja vilken grupp som står representativ i studien. Våra metodval och 

bekvämlighetsurval i kombination med antalet deltagare inger dessvärre lägre tillförlitlighet.  

Vi har genomfört 5 ostrukturerade intervjuer på två förskolor, vilket ger studien lägre 

tillförlitlighet. De ostrukturerade intervjuerna anpassades mycket efter deltagarna med 

uppföljningsfrågor som skulle föra samtalet vidare utifrån punkter som deltagarna tagit upp. 

Det innebar att intervjuerna varierade stort beroende på vem som intervjuade och den som 

intervjuades. Med tanke på antalet deltagare och vårt bekvämlighetsurval är vår studie inte 

representativ för pedagoger och därigenom inte generaliserbart. Däremot utifrån vårt syfte 

kan vi bidra med forskning kring området men endast utifrån den kontext vi befann oss i. 

 

Med tanke på att vi valde att benämna både förskollärare och barnskötare som pedagog, får 

även det konsekvenser för studiens tillförlitlighet. Det kan finnas skillnader mellan hur 

pedagog eller förskollärare uttryckt sig under intervjun, men vi valde ändå att utesluta detta 

från vår studie.   

 

4.8 Etiska ställningstaganden  

 

I vår studie gjorde vi etiska ställningstaganden som här nedan presenteras. Vi informerade 

först pedagogerna om studien via telefon och därefter skickades samtyckesblanketter ut. På 

blanketten informerades pedagogerna om Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska krav som 

består av: 

Informationskravet som innebär att man som forskare informerar alla som deltar i studien på 

något sätt, vilka villkor som gäller just för dem och vilka uppgifter de har i studien 

(Vetenskapsrådet, 2009).  
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Samtyckeskravet: Forskaren måste få samtliga deltagares samtycke till att delta i studien, 

gäller det barn ska vårdnadshavare ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2009). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna förvaras så att inte 

utomstående kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2009). 

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som forskaren får fram endast används inom 

vetenskap (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Vi har tagit hänsyn till dessa krav i vår studie. Vi informerade både muntligt och skriftligt 

(samtyckesblankett, se bilaga1), om ovanstående krav och intervjuns upplägg, när vi kom ut 

till förskolan. Pedagogerna har fått vår intervjufråga och upplägget före intervjun.  Alla 

deltagare i studien kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Det innebar att om en 

pedagog inte längre ville delta så skulle dennes svar tas bort ur transkriberingen. Även om en 

pedagog talade om ett visst barn, utan att namnge barnet, eller om en kollega så togs detta 

bort ur transkriberingen. Ingen deltagare i studien ska inte kunna identifieras av utomstående 

enligt Vetenskapsrådet (2009). Under ett intervjutillfälle kom en annan pedagog in, som vi 

inte fått samtycke från, vilket gjorde att den delen togs bort ur transkriberingen.  

4.9 Arbetsfördelning 

 

Vi fördelade arbetet på följande sätt. Tidigare forskning delades upp utifrån våra 

kompetenser, då Frida tidigare arbetade med forskning om exkluderade barn, skrev hon om 

exkluderade barn i förskolan. Emmelie skrev i tidigare arbete om inflytande, vilket gjorde att 

hon skrev delarna; definition av inflytande och inflytande i förskolan och dess begränsningar. 

Av 5 intervjuer gjordes 4 av Frida, då vi snabbt kontaktade en ny förskola pga. lågt 

deltagande på den första. Frida transkriberade 4 av 5 intervjuer medan Emmelie 

transkriberade 1. Genomförande, analysprocess och strukturarbete gjordes av Emmelie. De 

övriga delarna skrevs tillsammans.    
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5. Resultat  
 

Här nedan presenteras vårt resultat genom utdrag från vår empiri, vilket utgår från vårt syfte; 

syftet med studien är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om 

barns inflytande i förskolan. Empirin är även utvald för att besvara följande frågeställning;  

 

Vilka diskurser framträder i samtalet med pedagogerna när de talar om barns chans till 

inflytande? 

  

Här nedan presenteras vårt resultat genom utdrag från vår empiri som är indelade i fyra olika 

tematiseringar. Varje tematisering består av två utdrag. Tematiseringarna har valts ut med 

beskrivande citat som kommer från samtalen med pedagogerna och finns även med i 

utdragen. Den första tematiseringen ”Det går inte att börja med dom blyga” handlar om hur 

begränsningar i barns inflytande skapas i planerade aktiviteter. Den andra tematiseringen 

”Barnen får chansen, men tackar nej” handlar om hur barns inflytande kan se ut i förskolans 

praktik. Den tredje tematiseringen ”Alltså det är ju kroppsspråket” handlar om pedagogers 

olika arbetssätt i hur de ger barn som inte har det verbala språket möjlighet till inflytande. 

Den fjärde och sista tematiseringen ”Vi tyckte barnen var rätt intresserade av rymden” 

handlar om hur pedagogers vilja ibland tar över barns inflytande över verksamheten.    

5.1 ”Det går inte att börja med dom blyga” 

 

Utdrag 1. 

Forskare: ”Eum…Jag undrar lite kring hur du tänker kring barn som inte syns eller 

hörs och deras chans till inflytande i förskolan?”
 

Pedagog: ”Mm..alltså med dom får man ju tänka lite extra och (kort paus) eum. Ofta så 

är dom ju lite blyga, du kan ju inte tvinga in dom i ett samtal heller för det” (paus) 

Forskare: ”Mm”. 

Pedagog: ”Men att de ändå ska få samma möjlighet och se dom andra som exempel när 

vi har samlingen. När vi går fram och sätter vår lapp, för det är ju inte alla som vill. Vi 

har kanske två i den här gruppen (kort paus) som är mer… (längre paus) men man får 

lirka lite och till slut så kommer dom. Man får inte ta dom först. Det går inte att börja 

med dom blyga”. 
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Forskaren frågar; ”Jag undrar lite kring hur du tänker kring barn som inte syns eller hörs 

och deras chans till inflytande”. Genom att ställa den frågan positioneras här pedagogen som 

mer kunnig inom området kring barn som inte syns eller hörs. Därefter positionerar även 

pedagogen sina kunskaper högre än forskarens kunskaper genom att uttrycka; ”Mm..alltså 

med dom får man ju tänka lite extra”. I det här uttrycket övertygar samtidigt pedagogen 

forskaren om att det faktiskt är hennes erfarenheter av barn som inte syns eller hörs som är 

det normativa. Pedagogen använder sig av ordet ”ofta” för att övertyga forskaren om sin 

erfarenhet, vilket skapar effekten att barn som inte syns eller hörs kategoriseras som ”blyga”.   

 

Pedagogen uttrycker; ”När vi går fram och sätter vår lapp, för det är ju inte alla som vill”. 

Funktionen med det här uttrycket kan förstås som att det inte finns något alternativ än att gå 

fram och sätta sin lapp. Effekten av det blir att rutinerna prioriteras före barns inflytande. 

Pedagogen använder sig även av sin retorik för att övertyga forskaren om ”att gå fram och 

sätta sin lapp” är det rätta. Det skapas alltså normer kring hur barnen ska agera i samlingen, 

vilket i sig leder till effekten att barn stämplas som annorlunda, eller som pedagogen 

benämner de barnen som blyga. Pedagogen positionerar de ”blyga” barnen som normbrytare 

genom att kategorisera och jämföra med ”dom andra”. Funktionen av att pedagogen 

uttrycker ”Men att de ändå ska få samma möjlighet” kan förstås som att hon framställer sig 

själv som en pedagog där alla barn ges samma möjligheter. 

 

Utdrag 2. 

Pedagog: ”Ja, men där får man ju gå in och titta och observera. Vi har ju både 

likabehandlingsplanen, ser i varje rum såhär, ja men säger jag t ex Kajsa och Olle. 

Kajsa som är blyg är i, är rätt mycket i det rummet med sanden och verkar tycka att det 

är spännande med att utforska sanden. Till exempel Olle han, jag ser att han igår 

mellan 9-12 så var han väldigt mycket med byggplattorna. Till exempel asså där får 

man ju kanske titta under flera dagar och då blir det ju deras inflytande. Vi liksom 

försöker se vad gör dom?”  

Forskare: ”Kopplar du tillbaka till det sen då? för nu säger du att här har dom 

inflytande här gillar dem att vara, men kan du koppla det till att dom får inflytande i 

nån annan del av verksamheten sen?” 
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Pedagog: ”Ja, hur tänker du med andra delar?” 

Forskare: ”Jag tänker lite granna det dom är intresserade av blir liksom deras 

inkörsport till ännu mer inflytande? kanske över när man ska gå ut vad man ska ha på 

sig, du vet det här ännu mer, ännu större…” 

Pedagog: ”Mm”. Pedagog blir tyst.  

 

Pedagogen uttrycker; ”Vi liksom försöker se vad gör dom” vilket ger funktionen att hon 

framställer sig själv som lyhörd, då hon talar för barnens intressen. Däremot uttrycker hon; 

”Kajsa som är blyg, är rätt mycket i det rummet” vilket skapar effekten att Kajsa 

kategoriseras som blyg. Pedagogen uttrycker om Kajsa; ”Kajsa, som är rätt mycket i det 

rummet med sanden och verkar tycka att det är spännande”. Medan hon istället talar om 

Olle; Olle han, jag ser att igår mellan 9-12 så var han väldigt mycket med byggplattorna. 

Effekten av de olika uttalandena om Kajsa och Olle blir att det tolkas mer i observationen av 

Kajsa än med Olle när hon om Kajsas intresse säger; ”verkar”. En annan effekt av 

beskrivningen kring barnen är att fokuset läggs på Kajsas intresse över Olles i och med en 

mer utvecklad retorik kring Kajsa genom mer detaljrika ord; ”blyg”, ”spännande” och 

”utforska”. Pedagogen säger; ”Tillexempel asså där får man ju kanske titta under flera dagar 

och då blir det ju deras inflytande”. Funktionen av meningen pedagogen säger är att hon 

framställer sig själv som att barnen får inflytande genom hennes observationer. Effekten blir 

här att barnens inflytande inte synliggörs och begränsar därmed deras inflytande. 

 

Forskaren positionerar sig som mer kunnig än pedagogen när hon bemöter uttalandet 

”kopplar du tillbaka till det sen då?” och markerar med sin retorik att svaret är otillräckligt. 

Pedagogen tar då till sig en underordnad position; ”Ja, hur tänker du med andra delar”. Det 

får forskaren att försöka underordna sig pedagogen igen genom med att uttrycka; ”Jag tänker 

lite granna”. Effekten av forskarens positionering blir att intervjun stannar av.  

5.2 ”Barnen får chansen, men tackar nej” 

 

Utdrag 1. 

 Pedagog: ”Jag tänker att (kort paus) för till exempel med barn som inte är här så 

mycket och det jag gör det är att jag frågar och jag erbjuder och om barnet tackar nej, 

då. (kort paus) Då tänker jag att då har Amy tackat nej då har hon valt och det är 
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viktigast (paus). Ehh, och sen så kanske jag kan, om inte hon har varit med så mycket i 

projektet eller så. Aa men då kanske jag kan ta henne och nån kompis till henne som 

hon gärna vill leka med, hitta vägar på det sättet”. 

 

Pedagogen säger; ”Jag tänker att (kort paus) för till exempel med barn som inte är här så 

mycket och det jag gör det är att jag frågar och erbjuder”. Funktionen av pedagogens uttryck 

blir att hon framställer att barnen ges möjlighet till inflytande oavsett tid på förskolan. Vidare 

framställer pedagogens uttryck som om pedagogerna ska ge barnen möjligheter till inflytande 

och inte barnen själva ta för sig av det. Pedagogen uttrycker ”Då tänker jag att då har Amy 

tackat nej då har hon valt och det är viktigast”. Genom pedagogens retorik övertygar 

pedagogen forskaren om att det är barnets val som är viktigast i inflytandet. Funktionen av 

det uttrycket blir att pedagogen framställer sig själv som att hon respekterar barnens vilja och 

på så vis ger barnen inflytande. Samtidigt uttrycker pedagogen vidare; ”men då kanske jag 

kan ta henne och nån kompis till henne som hon gärna vill leka med, hitta vägar på det 

sättet”. Effekten av uttrycket blir att deltagandet i aktiviteter blir viktigare i arbetet med 

inflytande än det enskilda barnets val.  

 

 

Utdrag 2. 

Forskare: ”Tycker du att det fungerar då med de här barnen som du kanske anser då är 

exkluderade från sitt inflytande, känner du att det blir någon skillnad då?” 

Pedagog: ”Alltså dom får ju chansen, men oftast tackar dom ju nej”. 

Forskare: ”Det är det ja”. 

Pedagog: ”Det är vissa som är tysta ju, men jag tror att man får erbjuda och erbjuda 

om och om igen”. 

 

Forskaren ställer frågan; Tycker du att det fungerar då med dom här barnen som du kanske 

anser då är exkluderande från sitt inflytande, känner du att det blir någon skillnad då? Här 

positionerar forskaren pedagogen som mer kunnig inom området. Däremot blir effekten av 

forskarens positionering av pedagogen att hon fortsätter att separera de exkluderade barnen 

från de andra redan i frågan. Ännu en effekt av det blir att exkluderade barnen jämförs med 

barnen som anses följa normen. Pedagogen möter frågan med att säga; ”alltså dom får ju 
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chansen men oftast tackar dom ju nej”. Funktionen i det blir att pedagogen framställer sig 

som att hon ger barnen chansen till deltagande i aktiviteter, men att det enskilda barnets val 

respekteras. Forskaren besvarar det genom att positionera pedagogen och hennes erfarenheter 

genom; ”Det är det ja”. Forskarens retorik inbjuder pedagogen till att fortsätta samtalet. 

Sedan säger pedagogen; ”det är vissa som är tysta ju, men jag tror att man får erbjuda och 

erbjuda om och om igen”. Funktionen i uttalandet blir att pedagogen framställer sig som att 

det är genom hennes erbjudande som exkluderade barn får inflytande. När pedagogen säger; 

”det är vissa som är tysta ju” övertygar hon med sin retorik forskaren om att det är bland 

annat de tysta barnen som exkluderas från inflytandet. Effekten blir att barn som anses som 

följare av normen inte erbjuds i samma utsträckning som de tysta barnen.  

5.3 ”Alltså, det är ju kroppsspråket” 

 

Utdrag 1. 

Pedagog: ”Jo, eller några kan ju säga några enstaka ord om vad de vill göra. Men 

annars så, de har ju inte språket heller”.  

Forskare: ”Näe”. 

Pedagog: ”Alltså, det ser man ju lite med vad de går till. Går de till billådan, så 

plockar man ju ner billådan. Alltså det är ju kroppsspråket, man får ju se vilken miljö 

de går till”.  

Forskare: ”Mjo, mycket handlar då om att lyssna in barnen?” 

Pedagog: ”Ja, ja. Men det gör vi, så att det (kort paus) i och med att de inte har 

språket”.  

Forskare: ”Mhm”. 

Pedagog: ”Det är en del som säger målarrum, men det är ju inte alltid det fungerar att 

måla heller. Vi kanske ska äta eller någonting (tonen på rösten sänks med meningen). 

Mm, så (kort paus) jobbar vi”. 

 

 I utdraget ovan uttrycker pedagogen; ”Jo, eller några kan ju säga några enstaka ord om vad 

de vill göra. Men annars så, de har ju inte språket heller” Uttrycket ger funktionen att 

pedagogen framställer att det finns en svårighet att lyssna till barnens vilja genom det verbala 

språket. Retoriken pedagogen använder sig av övertygar forskaren om svårigheten att utgå 

från det barnen vill göra. Effekten av det blir att hennes arbetssätt ursäktas istället för att 
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berätta om hur barnen på andra sätt kan uttrycka sin vilja. Forskaren möter hennes uttryck 

med ett medhållande; ”Näe”. Det kan förstås som att forskarens retorik avser att pedagogen 

ska utveckla sitt svar eller samtal. Därefter uttrycker pedagogen; ”Alltså, det ser man ju lite 

vad de går till. Går de till billådan, så plockar man ju ner billådan. Alltså, det är ju 

kroppsspråket”. Funktionen av uttrycket blir att pedagogen framställer sig själv som en 

lyhörd pedagog där kroppsspråket har en stor roll för att avläsa barnens intressen. Effekten av 

det blir att barnen ses som beroende av pedagogen för att kunna ta plats i sitt inflytande. 

Vidare sammanfattar forskaren; ”Mjo, mycket handlar då om att lyssna in barnen?” 

Forskaren använder sin retorik för att bekräfta pedagogens tidigare uttryck, eftersom 

pedagogen ska fortsätta prata. Pedagogen besvarar det genom att positionera sig som en 

självsäker pedagog; ”Ja, ja. Men det gör vi, så att det (kort paus) i och med att de inte har 

språket”. Pedagogen använder sig av sin retorik här för att försvara sitt arbetssätt och sig 

själv. Samtidigt kan hon även använda sig av retoriken för att försöka övertyga forskaren; ”i 

och med att de inte har språket” om att det inte finns något annat sätt i och med att barnen 

inte har språket. Vidare uttrycker pedagogen; ”Det är en del som säger målarrum, men det är 

ju inte alltid det fungerar att måla heller”. Pedagogen positionerar sig här över forskaren 

genom sin retorik att övertyga forskaren om hennes praktik, där det trots språket inte är 

möjligt att fullfölja barnens vilja. Funktionen av uttalandet blir att pedagogen framställer sig 

som mer kunnig. Effekten blir att barnens egen vilja och initiativ inte alltid behöver 

respekteras i förhållande till pedagogernas rutiner som då prioriteras.  

 

Utdrag 2. 

Pedagog: ”Ja men dom tar initiativ. Vi stöttar ju dem t.ex. i påklädning och där får 

dom ju, vi brukar ju säga, ofta tar dom ju fram sin overall. Det är ju fortfarande så, 

men vi är ju där och stöttar dom så att dom väljer själva och dom är väldigt… Dom vet 

precis vilka vantar dom vill ha, nej, dom visar med kroppsspråket. Sedan kroppsspråket 

är ju en väldigt viktig bit just när man jobbar med dom allra yngsta barnen. Så det här 

att säga att dem inte har språk, som man ofta kan hamna i, det är ju helt fel för dom 

har jättemycket språk”. 

Forskare: ”Ja det har dom”.  
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Pedagog: ”En stor språkförståelse, asså observationen över barnen det är ju, den sker 

ju hela dagen, vi har ju alla situationer om det är av- och påklädning eller när dom 

kommer”. 

 

Pedagogen uttrycker; ”Ja, men dom tar initiativ. Vi stöttar ju dom t.ex. i påklädning och där 

får dom ju, vi brukar säga, ofta tar dom ju fram sin overall. Det är ju fortfarande så, men vi 

är ju där och stötta dom så att dom väljer själva”. Funktionen i uttrycket blir att pedagogen 

framställer sig själv i sin retorik som en väldigt stöttande pedagog som respekterar barnens 

vilja. Vidare uttrycker pedagogen; ”Kroppsspråket är en väldigt viktig bit just när man 

jobbar med dom allra yngsta barnen”. Pedagogen positionerar sig under barnen i samtalet 

och lyfter tillvägagångssätt till att möta barnens behov genom kroppsspråket. Funktionen av 

uttalandet blir att pedagogen framställer sig själv som att hon lyssnar in barnen. Pedagogens 

retorik övertygar forskaren om att det är den pedagogiska roll hon har. Pedagogen forstätter 

genom att uttrycka; ”Så det här med att säga att dom inte har språk, som man ofta kan 

hamna i, det är ju helt fel för dom har jättemycket språk”. Pedagogen använder sin retorik för 

att övertyga forskaren om att de yngre barnen har språk, men även att hon har kunskap och 

erfarenhet inom området.    

5.4 ”Vi tyckte barnen var rätt intresserade av rymden” 

 

Utdrag 1. 

 Pedagog: ”Och det behövs ju både och för att ibland så kanske barnen inte kommer 

med någonting och då behövs det ju att pedagogerna kanske börja lägga in 

någonting”. 

Forskare: ”Jojo” 

Pedagog: ”Och kommer med något som gör att det blir spännande så att det går 

framåt”. 

Forskare: ”Och så att dem också utvecklar idéer”.  

Pedagog: ”Ja men man måste också vänta ut barnen ibland bättre, för man har så 

mycket själv, man vill så mycket, vill att det ska hända o man vill att dom ska lära sig 

en massa, men oftast lär dom sig mer om dem själva får komma med idéer liksom”. 

Forskare: ”Ja det blir nog ett större intresse också”. 

Pedagog: ”Ja precis”. 
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Forskare: ”Om dom själva liksom är med i det”. 

Pedagog: ”Men då hade vi ju ett ganska, svårt ska jag inte säga, men ganska avancerat 

projekt ändå. För vi har ju utvecklingsområde NO behövde vi ju få bli bättre på och då 

blev det att vi tyckte barnen var rätt intresserade av rymden”. 

 

Pedagogen uttrycker; ”Och det behövs ju både och för att ibland så kanske barnen inte 

kommer med någonting och då behövs det ju att pedagogerna kanske behöver lägga in 

någonting”. Genom uttrycket framställer pedagogen vikten av de vuxna för att barnen ska 

komma vidare med någonting. Effekten av det blir att barnen inte väntas in och att 

pedagogernas otålighet står över barnens idéer och initiativ. Med pedagogens retorik; ”men 

det behövs ju” kan förstås som att hon ursäktar pedagogernas otålighet. Sedan uttrycker hon; 

”Och kommer med något som gör att det blir spännande så att det går framåt”. Funktionen 

av uttrycket blir att hon framställer pedagogerna som att det endast är de som kan komma 

med spännande idéer. Effekten av det blir att barnens idéer underkastas pedagogernas. 

Forskaren uttalar därefter; ”och så att dom också utvecklar idéer” och försöker positionera 

barnen över pedagogerna i samtalet. Effekten av forskarens uttalande blir att hennes vilja att 

positionera barnen över pedagogerna istället, vilket påverkar pedagogens fortsatta utlåtande. 

Det besvarar pedagogen genom att uttrycka; ”Ja men man måste också vänta ut barnen 

ibland bättre”. I uttrycket börjar även här pedagogen att positionera barnen över 

pedagogerna. Sedan uttrycker pedagogen vidare; ”men oftast lär dom sig mer om dom själva 

får komma med idéer liksom”. Funktionen av uttrycket blir att pedagogen plötsligt framställer 

sig själv som en medveten pedagog som väntar ut barnen. Pedagogen börjar sedan uttala; 

Men då hade vi ju ett ganska, svårt ska jag inte säga, men ganska avancerat projekt ändå”. 

Här börjar pedagogen att positionera sig till en underordnad roll genom att ursäkta sig med att 

projektet var avancerat. Därefter uttalar hon; ”För vi hade utvecklingsområde NO behövde vi 

ju få bli bättre på och då blev det att vi tyckte barnen var rätt intresserade av rymden”. 

Genom pedagogens retorik övertygar hon nu forskaren om att No var nödvändigt, eftersom 

pedagogerna behövde utvecklas inom det. Funktionen av uttalandet blir att pedagogen 

framställer arbetslagets utveckling inom ett område viktigare än barnens. Effekten av det blir 

att barnen får en sekundär roll i verksamhetens utformning i förhållande till pedagogernas.  
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Forskaren instämmer med det pedagogen säger och stärker ytterligare barnens inkludering i 

verksamheten genom att säga ”Om dom själva liksom är med i det”. Där förändras 

pedagogens position i samtalet och börjar försvara sin praktik ”Men då hade vi ju ett ganska, 

svårt ska jag inte säga, men ganska avancerat projekt ändå”. Genom pedagogens retorik; 

”ganska, svårt” och ”ganska avancerat” vill hon övertyga forskaren om hennes egen 

svårighet med att lyfta barns inflytande i verksamheten.  

 

Utdrag 2.  

Pedagog: ”Ehhm… för att (kort paus) då måste man hitta ett sätt. Att det kan vara rätt 

krångligt att hitta vägar som gör så att alla kommer med på ett eller annat sätt. Ehm..  

och att barnen kanske själva är nöjda med att inte vilja vara med och påverka eller..” 

Forskare: ”Jaa”. 

Pedagog: ”Det här kanske att inte vilja ha inflytande i leken, inte ha inflytande i 

projektet eller så. Ehh… och att är det rätt svårt att hitta vägar som gör att dom också 

känner sig delaktiga på nått sätt”. 

 

Pedagogen uttrycker ovan; ”Det kan vara rätt krångligt att hitta vägar som gör så att alla 

kommer med på ett eller annat sätt”. Funktionen av uttrycket blir att pedagogen framställer 

pedagogernas svårigheter med att ge barn inflytande i projekt. Sedan fortsätter pedagogen; 

”Barnen kanske själva är nöjda med att inte vilja vara med och påverka”. Funktionen i det 

blir att pedagogen framställer sig som att hon tillgodoser barnen med möjligheter till 

inflytande, men att barnen själva inte alltid vill ha det. Effekten av det blir att barnen 

begränsas i sitt inflytande eftersom de inte alltid förväntas vilja ha det. Pedagogen 

positionerar sig över barnen i utdraget ovan genom att framstå som om hon ger barnen 

möjligheter inom projekten, men att barnen inte alltid vill ha det. Vidare uttrycker 

pedagogen; ”Det här kanske att inte vilja ha inflytande i leken, inte ha inflytande i projektet 

eller så. Eh… och att det är rätt svårt att hitta vägar som gör att dom också känner sig 

delaktiga på något sätt”. Funktionen av hennes uttryck blir att hon framställer sig själv som 

att hon gjort allt för att barnen ska få inflytande om de antas inte vilja ha det. Effekten av 

uttalandet blir att barnen får ta eget ansvar för att få inflytande. Retoriken pedagogen 

använder sig av övertygar forskaren att hon gjort allt hon kan för att ge barnen inflytande 

inom projekten och att det är barnen själva som väljer bort det.    
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6. Resultatsammanfattning  

 

Här sammanfattas studiens resultat och analyser. Vi har delat upp resultatsammanfattningen 

utifrån de fem diskurser vi ser som mest återkommande. Vår första diskurs Barnen får 

inflytande inom vissa ramar innehåller hur inflytandet begränsas genom att deltagande ses 

som viktigare än att få välja. Den andra diskursen Pedagoger konstruerar normer som 

begränsar barns inflytande innehåller hur pedagogers konstruerande av normer begränsar 

barns inflytande. Den tredje diskursen Pedagogers konflikt mellan teori och praktik 

innehåller svårigheten för pedagogerna att koppla samman teori och praktik. Den fjärde 

diskursen Användandet av barngruppen för att inkludera innehåller hur pedagogerna 

använder sig av barngruppen till hjälp för att inkludera barn som annars exkluderas från sitt 

inflytande. Den femte diskursen Barns kroppsspråk tolkas innehåller hur pedagoger tolkar 

barns kroppsspråk för att få syn på deras intressen, speciellt gällande barn som inte har det 

verbala språket.  

6.1 Barnen får inflytande inom vissa ramar 

 

Den första diskursen vi uppmärksammat utifrån vårt resultat är att pedagoger säger att barnen 

ges inflytande inom planerade aktiviteter, men att det ges inom förbestämda ramar. Med det 

menas att pedagogerna väljer vad barnen ska ha inflytande kring och hur det ska gå till. Det 

finns alltså mer önskvärda alternativ inom projekten, vilket ska utgå från pedagogers 

premisser. Det innebär att alla barnen begränsas i sitt inflytande i förskolans verksamhet på 

ett eller annat sätt. Pedagogerna vill ge barnen inflytande men inte för mycket. Det fanns en 

strävan efter att få barn som exkluderas från sitt inflytande att delta i aktiviteter tillsammans 

med gruppen, vilket blev viktigare än själva inflytandet. I de planerade aktiviteterna, som 

samlingen, var det viktigt att barnen deltog och det i sig skulle leda till inflytande. Däremot 

fick barnen i första hand välja om de ville delta eller inte, men i slutändan respekterades inte 

barnens val. Pedagogernas intresse och deras syn på deltagande hamnade i fokus över 

barnens val och barnens rätt till att avstå blev åsidosatt. Även när projekt skulle utformas så 

kom pedagogers vilja i konflikt med barnens intresse, vilket gjorde så pedagogerna bestämde 

över projektet. Det här resultatet kan förstås utifrån att barnen får ett visst inflytande, men 

inom vissa ramar.  
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6.2 Pedagoger konstruerar normer som begränsar barns inflytande 

 

En annan diskurs vi sett som återkommande i vårt resultat är att pedagoger konstruerar 

normer som begränsar barns inflytande. Pedagogerna talar om inflytande som deltagande. 

Deltagande sågs enligt flera pedagoger att det var en viktig del i inflytandet, men samtidigt 

skapades normer kring vad deltagande är. Enligt pedagogerna i studien innefattar inflytande i 

projekten när barnen deltog i aktiviteten. När barnen valde att avstå från aktiviteter var det 

ändå viktigt att försöka få dem att delta på olika sätt. Att inte delta sågs som normbrytande 

och skulle exkludera barnen från inflytandet. Vad vi istället såg genom vår analys var att 

dessa barn konstrueras som normbrytare. Barn som inte ville delta kategoriserades ofta som 

blyga. Därmed sågs det ofta som problematiskt när de inte ville delta. Barnen ska alltså 

konstrueras efter verksamhetens mål och syften istället för tvärtom. Alltså ska barnen 

anpassas efter verksamhetens normer och rutiner, vilket skapas av vuxna.  

 

6.3 Pedagogers konflikt mellan teori och praktik 

 

En tredje diskurs vi uppmärksammat i vårt resultat är att pedagogerna inom samtalet 

separerar teori och praktik. Alltså ser pedagogerna teori och praktik som två separata 

områden. Det finns en medvetenhet bland pedagogerna om hur inflytande ska ges enligt 

teorin, men samtidigt en omedvetenhet om hur det ska praktiseras. Den första uppfattningen 

av samtalet blev att pedagogerna kunde mycket om ämnet, men såg inte sitt eget arbetssätt 

kring det. Arbetssättet problematiserades till viss del, men i helhet sågs inte arbetet som något 

begränsande för barns inflytande.  

6.4 Användandet av barngruppen för att inkludera  

 

En fjärde diskurs vi uppmärksammat som återkommande i studiens resultat är att pedagoger 

ser barngruppen som ett sätt för att få exkluderade barn inkluderade i barngruppen. 

Pedagogerna använde sig av barngruppen för att hjälpa barnet som exkluderades från sitt 

inflytande. De kunde använda sig av de andra barnen för att få barnet att vilja delta i olika 

aktiviteter och projekt. De andra barnen kunde även visas som exempel på hur roligt 

deltagande kunde vara för barnet. Barn som exkluderades från inflytandet på grund av bland 

annat språkliga svårigheter skulle även de med hjälp av andra i barngruppen få mer inflytande 

genom att delta.  
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6.5 Barns kroppsspråk tolkas 

 

En femte diskurs vi såg som återkommande i studiens reslutat var att pedagogerna ansåg sig 

kunna läsa av barnens kroppsspråk för att få syn på deras intressen. Det gällde framförallt 

barn som inte hade det verbala språket. Pedagogerna framställde sig själva som lyhörda inför 

barnens intresse och samtalade om andra vägar än det verbala språket för att få syn på 

barnens vilja. Observationer var även ett sätt att uppmärksammas om vad barnen sökte sig till 

för miljö. Barnens inflytande begränsades i och med att pedagogerna gav barnen inflytande i 

förbestämda situationer. Det menas att barnen fick välja mellan olika alternativ som inte 

skulle konkurera med förskolans rutiner. Pedagogerna framställde barnens inflytande som 

beroende av pedagogernas observationer och tolkningar av deras intressen.  

7. Diskussion 
 

Det vi har uppmärksammat i studiens resultat är att barn får inflytande, men att inflytandet 

begränsas till olika alternativ. Inflytandet ska alltså hålla sig inom vissa ramar och ges när det 

passar pedagoger. Det vi även sett i vårt resultat är att pedagoger har ett bestämt sätt att arbeta 

på, som Westlund (2011) beskriver kan begränsa barns inflytande. För att pedagoger ska få 

syn på hur och om de begränsar barns inflytande är det enligt Ribaeus (2014) och Emilson 

(2007) viktigt att reflektera kring barns inflytande och det utrymme som de får. Vikten av ett 

reflekterande arbetssätt blir synligt i framförallt uppstartande av projekt där pedagogers viljor 

kommer i konflikt med barnens intressen. Det syftas till att pedagogerna vill så mycket att 

barnens intressen glöms bort. Barnens intresse blir även en tolkningsfråga för pedagogerna 

där barnen inte har det verbala språket. Pedagogerna är däremot medvetna utifrån den 

teoretiska aspekten att barn ska få inflytande i verksamheten, men tappar det i praktiken. 

Pedagogerna samtalar om inflytande och hur det ska användas i praktiken. Däremot när 

pedagogerna samtalar om sin egen praktik överensstämmer inte den med teori som tidigare 

nämnts.  

 

Något vi uppmärksammat i vårt resultat var pedagogernas syn på inflytande, där deltagande 

hade större fokus än barns valmöjligheter och deras möjlighet att påverka sin vardag. 

Deltagande blir alltså det som pedagoger förknippar med inflytande. Inom deltagandet skapas 
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normer kring vad det innebär. De barn som avstår från att delta i aktiviteter ses då som 

normbrytare och kategoriseras som annorlunda, vilket Palla (2011) menar är omgivningens 

konstruktion. Det innebär att förskolans verksamhet inte anpassas efter barnen och blir på så 

vis begränsande i barns inflytande. Enligt vårt resultat fanns fasta regler och rutiner som 

skulle följas, vilket lämnade ett litet utrymme till barnen och deras inflytande, som även Dolk 

(2013) och Emilson (2007) uppmärksammat i respektive studie. Utifrån de normer som 

uppstod med deltagandet kategoriserades barn som inte ville delta som blyga barn. De 

”blyga” barnen var begränsade i sitt inflytande på grund av deras brist på deltagande i 

aktiviteter och projekt enligt pedagoger. Bosacki (2011) menar istället att det är pedagogers 

antaganden som skapar ”blyga” barn.  

 

Enligt vår studie är det mer vanligt att barn begränsas i sitt inflytande, men det finns även 

barn som exkluderas från det. Barn som pedagogerna såg som exkluderade från barngruppen 

gjorde så att det för pedagogerna blev viktigare att få in de exkluderade barnen i gruppen, 

vilket enligt Dolk (2013) inte alltid gynnar barns inflytande. Det innebar att barn som var 

exkluderade från barngruppen istället exkluderades från sitt inflytande. Det gjorde att deras 

eget val inte respekterades, eftersom pedagogen åsidosatte deras vilja för att inkludera dem i 

gruppen. Pedagogerna använde sig av barnets kamrater för att skapa ett deltagande, vilket 

prioriterades över inflytandet. Enligt Ribaeus (2014) ges barnen val, men att det finns vissa 

val som är att föredra från pedagogens sida. I det här fallet att delta i planerade aktiviteter 

som samling och projekt.  

 

Barnen fick alltså enligt vårt resultat valmöjligheter till att avstå deltagande i aktiviteter som 

sedan ignorerades av pedagoger, detta för att få in barnen mer i projekten. Om barnen inte 

ville delta i projekten fanns inget reflekterande, från pedagogernas sida, kring projektets syfte 

utan barnet skulle lirkas in i det genom en kamrat. Istället för att projektet involverade 

barnens intressen och naturligt gav barnen en nyfikenhet till att delta i olika projekt 

ifrågasattes istället barnens normbrytande agerande. Att utgå från barnens intressen hade 

kunnat skapa ett större engagemang bland barnen (Thörner, 2017). Då hade barnen varit mer 

inkluderade och fått ett större inflytande över förskolans verksamhet.   
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8. Metoddiskussion 
 

Vår studie har utgått från ett socialkonstruktionistiskt paradigm med diskurspsykologi som 

metodologisk utgångspunkt. Genom ostrukturerade intervjuer valde vi att studera pedagogers 

samtal om barns inflytande och om det fanns någon begränsning eller exkludering i det. I och 

med vårt bristande antal av deltagare i studien blir det även problematiskt utifrån dess 

tillförlitlighet. Vi har genomfört studien på två förskolor med 5 pedagoger. Av intervjuerna 

som genomfördes delades de upp så att en av oss intervjuade 4 pedagoger och den andra 

intervjuade 1 pedagog. Våra olika roller som forskare och skeva fördelning har inneburit att 

resultatet kan ha påverkats utifrån respektive forskare. Vi har även analyserat hur forskaren 

positionerar pedagogen och pedagogen positionerar forskaren i och med dess betydelse för 

samtalet. Däremot är vi medvetna om att det kan ha påverkat resultatet. Bryman (2011) 

skriver att hur frågor formuleras kommer i en ostrukturerad intervju att påverkas av den som 

intervjuar. Även pedagogerna är olika, vilket också påverkar resultatet. I och med våra 

ostrukturerade intervjuer fanns ett större utrymme till intervjuns riktning utifrån de 

medverkande i den och åter igen utifrån våra olikheter. Samtidigt som intervjun skulle vara 

mer som ett samtal ville vi få svar på studiens forskningsfrågor, vilket även gjorde att vi 

omedvetet styrde pedagogerna ändå mot önskad riktning.  

 

Vi har valt att analysera utifrån begreppen; retorik, positionering, funktion och effekt. Det 

innebar att vi har stannat inom begreppens ramar. Begreppen hjälpte oss att få svar på våra 

forskningsfrågor men förhöll sig samtidigt på samtalsnivå. Burr (2015) säger att människor 

kan säga någonting, men mena något annat. Därmed vet vi inte med säkerhet att våra 

tolkningar och hypoteser faktiskt överensstämmer med det som pedagogerna menar genom 

sitt språk. Vi har även i vår analysprocess använt oss av kodning för att urskilja mönster och 

teman som vi ansåg som återkommande. Det problematiska med det blev att vi fick förbise 

intressant producerat data i och med att det inte var återkommande.   

 

Vårt valda urval var bekvämlighetsurval, vilket var på grund av brist på tillgängliga 

pedagoger. I och med att vi valt oss av bekvämlighetsurval blev det problematiskt utifrån att, 

som tidigare nämnt, det blev personligt för oss i analysen. Det innebar att vi hade svårt att 

analysera objektivt till en början, vilket gjorde att analysarbetet tog längre tid. Vi har inte valt 

att göra en pilotstudie. Nackdelen med det blev att våra forskningsval inte prövats före den 
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riktiga studien. Bryman (2011) menar att det är viktigt att genomföra en pilotstudie när vi 

använder oss av bekvämlighetsurval. 

 

9. Slutsats och didaktiska implikationer 
 

Resultatet visar att pedagoger har en teoretisk medvetenhet kring barns inflytande, men har 

svårt att samtala om det i förhållande till sin egen praktik. Därmed är det viktigt att pedagoger 

inom arbetslaget reflekterar med varandra och barnen i förhållande till sin praktik. 

Konsekvenserna av att pedagoger har svårt att sammanföra teori i förhållande till sin praktik 

genom samtalet riskerar att skapa en felaktig bild av deras yrkesroll. Samtidigt kan studiens 

resultat indikera att det finns en ovana av att reflektera kring sitt arbetssätt. Det i sig kan 

innebära att pedagoger omedvetet begränsar eller exkluderar barns inflytande. Det är viktigt 

att det finns ett gemensamt syfte inom arbetslaget angående hur praktiken ska se ut och att 

inte glömma det enskilda barnet. Vidare för att barns inflytande måste involvera barnen för 

att de ska få möjlighet att kunna påverka sin egen vardag. Det är först då som barnen kan 

inkluderas och få inflytande i förskolan. 

10. Vidare forskning 

 

I vårt resultat har det framkommit en viss svårighet bland pedagoger att samtala om teori i 

förhållande till sin praktik, trots teoretisk medvetenhet om hur det går att främja barns 

inflytande. Samtidigt finns det svårigheter i att se det enskilda barnets möjligheter till 

inflytande. Det som hade varit intressant att forska vidare om är en jämförelse kring 

pedagogers praktik och deras samtal om teori. En jämförelse hade kunnat uppmärksamma 

pedagoger om teorin implementeras i praktiken, men framförallt även skapa ytterligare 

reflektioner om den egna praktiken och barns inflytande. Det hade även kunnat 

uppmärksamma pedagoger om skillnader i det som sägs och det som görs.  
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett för pedagoger 

 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Vi har nu 

påbörjat vår c-uppsats och önskar att få genomföra en intervjustudie med hjälp 

av er pedagoger. Undersökningens fokus är att ta reda på hur pedagoger 

samtalar med barn som exkluderas och deras chans till inflytande. Vi kommer 

att ställa öppna frågor under intervjun. Med öppna frågor menas att ni själva har 

en stor inverkan på hur intervjun kommer att se ut. Intervjun kommer att spelas 

in genom ljudupptagning som sedan transkriberas (det vill säga, skrivs ner). I 

transkriberingen kommer det inte gå att identifiera någon av deltagarna. 

Deltagarna har när som helst rätt att avbryta under intervjun och deras svar 

kommer då inte med i transkriberingen. Materialet kommer att användas i vår 

forskning och när den är färdig kommer den att publiceras. Den här 

samtyckesblanketten utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som omfattas av; informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskrav. 

 

Vi är väldigt tacksamma om ni vill delta i vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar  

Emmelie Werner & Frida Johansson 

 

 

 
 

 

 

X
Namn på deltagare
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Bilaga 2. 
 

PM 

1) Vi förklarar för deltagarna vad vi vill ha hjälp med. (Deras syn på inflytande och barn 

som inte syns eller hörs i förskolan) 

2) Vi förklarar hur intervjun går till. (Rätt till att avbryta) 

3) Vi ställer en fråga (tema) som intervjun utgår ifrån. 

4) Vi ställer uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor där samtalet om barn som 

exkluderas i sitt inflytande återkopplas.  

 

Kan du berätta lite om er förskola? 

 

Fråga: 

Hur tänker du kring barn som inte hörs eller syns och deras chans till inflytande? 

”Kan du utveckla….” 

”kan du berätta mer om…” 

Reservfråga: 

"Enligt din erfarenhet - ser du att barnen tar lika mycket plats i förskolans verksamhet, eller 

finns det några barn som tar mer eller mindre plats?" 

 

"På vilket sätt i så fall?" 

 

"Hur hanterar ni sådana situationer?" 
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