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Förord 
 
Mitt namn är Monika Lundberg Bengtsson och jag är 38 år. Jag är född i Polen och kom till 

Sverige 1993. Efter många år i arbetslivet har jag bestämt mig att förverkliga den dröm jag 

haft sedan länge - att utbilda mig till pedagog. För närvarande är jag anställd på en förskola i 

södra Sverige och finner mycket glädje i mitt arbete. 

Tack till pedagogerna som ställt upp och medverkat i min uppsats genom gruppintervjuer och 

diskussioner kring ämnet. 

Tack till min man Henrik för hjälpen med det svenska språket. 
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Abstrakt 

Lundberg Bengtsson, Monika (2011). Barns inflytande i förskolan. 

Halmstad: Sektionen för lärarutbildning. Högskola i Halmstad. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna uppfattar begreppet barns inflytande och 

hur de resonerar kring barns inflytande i förskolans verksamhet.  

Tidigare forskning visar att det är fortfarande oklart var och i vilka sammanhang barn ges 

inflytande och hur pedagogerna kan arbeta i förskolan på ett demokratiskt sätt.  

Som anställd inom förskoleverksamheten känner jag ofta osäkerhet när det gäller vissa 

situationer. Pedagogerna upplever att de har övergripande kunskaper om ett demokratiskt 

förhållningsätt emot barnen men saknar krokar att hänga kunskapen i, det vill säga konkreta 

förslag på hur man ska arbeta i möte med barnen.  

Begreppet barns inflytande är ett stort område i den reviderade läroplanen för förskolan, 

därför anser jag att pedagogerna bör öka medvetenheten om styrdokumentens intentioner 

angående detta. Det är viktigt att pedagogerna gör barnen medvetna om att de faktiskt har rätt 

till eget inflytande och möjlighet att påverka sin situation. 

Resultatet jag fick fram i min studie visar att det har skett en förändring och att pedagogerna 

idag är mer medvetna om att barn har rätt till inflytande och delaktighet i förskolans vardag. 

Samtidigt, i min undersökning, har jag kommit fram till att pedagogerna anser att barn bör ha 

mindre inflytande när det gäller existentiella frågor som säkerhet och omsorg, som också är 

en stor del av förskolans verksamhet.  

 

Nyckelord: Inflytande, delaktighet, demokrati, ansvar, barns perspektiv.  
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Abstract 

Lundberg Bengtsson, Monika (2011). Childrens’ influence in preschool. 

Halmstad: Teacher Education. Halmstad University. 

 
The purpose of this study is to investigate how preschool educators percieve the concept of 

child influence and how they respond to childrens’ influence in preschool activity. 

Earlier research shows that it is still unclear where and in what context children are given 

influence and how preschool educators work with preschool democracy. 

As a preschool employee I often feel insecurity when it comes to certain situations. In 

general, preschool educators feel they have overall knowledge in keeping a democratic way 

toward children, but lack proper leverage in applying the knowledge, i.e. concrete suggestions 

on how to interact with the children. 

Childrens’ influence is a vast chapter in the revised preschool curriculum, which is why I feel 

that preschool educators need to pay special attention to the policy documents regarding this. 

It is very important that educators raise childrens’ awareness regarding their right to influence 

and the possibility to affect their situation. 

The results I gathered show that there has been a change and that preschool educators of today 

are more aware about childrens’ right to influence and participate in everyday preschool. 

Meanwhile, through my research, I have found that preschool educators feel that children 

should have less influence when it comes to existential matters such as security and care 

which both are a big part of preschool activity.  

 

Keywords: Influence, participation, democracy, responsibility, childrens’ perspective. 
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1. Inledning. 
 
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten”. Lpfö 98 (Skolverket 2010).  

 

Så här står det i läroplanen för förskolan, en läroplan vars utformning är påverkad av FNs 

barnkonvention. I barnkonventionen kan vi läsa om att barn har rätt till bland annat möjlighet 

att påverka sitt eget liv och att vuxna ska respektera barnens intresse och åsikter, inte bara när 

det rör sig om att fatta viktiga beslut i samhället men också när det gäller barnens vardag. Det 

är teorin, men hur ser det ut i praktiken? Hur får barnen inflytande över sin vardag i förskolan 

på riktigt? 

Mitt examensarbete handlar om att belysa barns inflytande i förskolan ur ett demokratiskt 

perspektiv. Mitt val av ämne grundar jag på bland annat mina egna erfarenheter som anställd i 

en förskoleverksamhet där jag dagligen möts av medarbetare som visar svårigheter att hantera 

frågor om barns inflytande och delaktighet. Tidigare forskning har också visat på att 

pedagogerna fortfarande känner sig osäkra i frågan om själva begreppet barns inflytande och 

vad arbetet kring det innebär. 

 Uppfattningarna är delade och pedagogerna anser att de saknar klarhet om hur de skall arbeta 

med ämnet i fråga. Eftersom det bland läroplanens intentioner finns tydliga föreskrifter om att 

pedagogerna bör forma den pedagogiska verksamheten på ett demokratiskt sätt, anser jag att 

detta ämne är aktuellt och intressant att undersöka, även för mitt uppdrag som förskollärare. 

Jag önskar mig vara bättre förberedd inför min yrkesroll som pedagog och kunna möta barns 

intresse på ett mer professionellt sätt. 

Titeln ”Säg inte nej, säg ja” är tagen från en artikel i Pedagogiska magasinet, skriven av 

Lennart Nilsson.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagogerna förstår begreppet barns 

inflytande och hur de utifrån denna förståelse arbetar i förskolans verksamhet. Jag genomför 

denna undersökning för att fördjupa mina egna kunskaper kring ämnet och bidra med lärande. 

 

Utifrån mitt syfte har jag tagit fram fyra frågeställningar som ligger till grund för mitt arbete: 

 

 - Hur uppfattar pedagogerna begreppet barns inflytande? 

 - Hur arbetar pedagogerna med barns inflytande i förskolan? 

 - Vilka faktorer påverkar pedagogernas arbete med barns inflytande i förskolan? 

 - Vilka likheter och skillnader finns mellan mitt intervjumaterial och resultaten i tidigare 

forskning? 
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1.3 Disposition 

Första kapitlet i min uppsats består av inledning, syfte och frågeställningar som ligger till 

grund för mitt arbete. I andra kapitlet beskriver jag tidigare forskning som finns inom de 

områden som berör min undersökning och en genomgång av den litteratur som jag anser är 

viktig att ha med som en teoribakgrund att utgå ifrån i mina senare analyser. Här finner ni 

även olika styrdokument för förskolan då jag anser att det är viktiga källor av de lagar som 

gäller för den pedagogiska verksamheten. Jag har hittat en del spännande artiklar på 

Förskoleforums hemsida och vill återge dess innehåll i form av en sammanfattning. Metod 

och diskussion kring metodvalet har jag motiverat i kapitel tre. Kapitel fyra innehåller 

beskrivningar av mina intervjuer och observationer med analys av resultat.  

Avslutningsvis i kapitel fem tar jag upp en sammanfattning av resultat, analys, mina 

slutsatser, samt en idé till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning och teoretisk förankring 

	  
I detta kapitel vill jag presentera resultat av tidigare forskning kring barns inflytande i 

förskolan samt en genomgång av den litteratur som jag anser är relevant för min 

undersökning. Eftersom styrdokumenten för förskolan är en informativ källa för de lagar som 

råder i förskolans verksamhet, valde jag att ha med dem.  

En del spännande artiklar redovisar jag i form av en sammanfattning. 

 
Genom historien har uppfattningen om barn förändrats, förr ansåg man att barn var som 

tomma kärl som fylls med kunskap av vuxna. Senare forskning visade att barn har mycket 

större social förmåga än vad man hade trott tidigare. Bilden av det bräckliga barnet, som 

tidigare behövde skydd och hjälp från omvärlden är inte aktuell längre. Idag talas det om det 

kompetenta barnet istället. Barnet som behöver många sociala kontakter och miljöer för att 

utvecklas till en människa som tar ansvar för sig själv och andra. Barn som medkonstruktörer 

av kunskap, identitet och kultur menar Sommer (2005). Enligt författaren skapar barn sin 

egen utveckling i samspel med andra människor och genom det sociala samspelet förhandlar 

barn med sin omgivning. Sommer (2005) ser inte barn som passiva och menar därför att de 

påverkas av andra i sin omgivning. Däremot kan omgivningen göra barn passiva. Det är 

viktigt att fokusera på det kompetenta barnet, det vill säga att se till det vad barn kan och utgå 

ifrån det, istället för att koncentrera sig på det vad barnet inte kan, poängterar författaren.  

 

2.1 Demokrati i förskolan. 

Demokrati och inflytande hör ihop menar Arnér (2009) i sin bok, men vad är demokrati och 

vad innebär det för förskolans barn?   

I förskolans läroplan anges att i förskolan ska grunden läggas för att barn ska utveckla 

demokratisk kompetens och förstå innebörden av detta (Arnér, 2009). Barn utvecklas socialt 

genom att de får utrymme och respekt för sina egna initiativ och handlingar men också genom 

att de får ta ansvar för dessa. I en tidigare forskning som Elisabeth Arnér tillsammans med 

Britt Tellgren har bedrivit visade barnen överraskande insikter om livet ihop med vuxna i 

olika livssammanhang. Utifrån samtalen med barnen startade författarna ett projekt, som de 

själva kallar för utvecklingsarbete. Som ledare för utvecklingsarbetet ser författarna stora 

möjligheter att förbättra och utveckla det pedagogiska arbetet genom att vuxna bejakar 

barnens idéer och initiativ. Författarna berättar om att vuxna ofta försöker skapa villkor för 

barn, som de anser är gynnsamma för dem, men att vuxna inte alltid reflekterar hur barnen ser 
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på vuxna. Hur betraktar barnen vuxna och sin omgivning? Resultatet av denna forskning 

visade på att barnen ofta kände en tydlig känsla av maktlöshet i sina berättelser. 

Arnér och Tellgren (2006) kom i sin forskning fram till att ömsesidig kommunikation mellan 

vuxna och barn är grunden till demokratiskt arbete i förskolan. Författarna tar också upp 

sådant som kan vara hinder för det, till exempel att barn har allt för stor respekt för vuxna och 

att de inte riktigt litar på vad de kan och inte kan säga och vad vuxna förväntar sig att höra 

eller inte. Den traditionella frågan – ett svarsmönster där barn svarar med det svar som vuxna 

vill höra kan vara orsaken till att kommunikationen inte blir fullständig. Barn upplever vuxna 

som dominanta och känner sig ofta inte trygga nog att föra ett naturligt samtal med dem 

(Arnér, 2006). 

Johansson (2003) tar upp en ny aspekt om samtalets värde i relationen mellan barn och vuxna 

och då menar de att man lär av varandra genom att samtala, att vuxna och barn är lika värda 

kunskapskapare och förmedlare i ett pågående samtal. Genom att låta barnen styra samtalet 

inbjuder man till en längre och mer innehållsrik diskussion. Pedagogerna borde dock vara 

öppna och delaktiga. Arnér (2006), liksom Johansson (2003) ser förskolan som en social 

arena för möten mellan många olika slags människor. Människor kan vara olika på så många 

sätt, allt från kön och hudfärg till nation och olika sociala grupper. Därför är det viktigt att 

barn lär sig visa respekt för individen och solidaritet i grupp. Vuxnas ansvar ligger på att barn 

ska utvecklas till de medborgare som samhället förväntar sig att ha när de blir äldre: 

Självständiga och ansvarsfulla. 

Arnér (2006) poängterar att personalen som arbetar inom förskoleverksamheten ofta, av 

bekvämlighets skäl, finner sig i det gamla tänket när det gäller förhållningsättet gentemot 

barnen. Det förekommer att även om pedagogerna berättar om att de är medvetna om att de 

ska arbeta med barns inflytande, i verkligheten visar på motsatsen i sitt agerande. Demokrati 

handlar om alla människors lika värde och rättigheter och därför i en demokrati får alla vara 

med och bestämma. I förskolans verksamhet handlar det om att barn ska vara delaktiga i sin 

egen vardag och att demokratiska värderingar ska utgöra en naturlig del av deras 

vardagserfarenhet. Att synliggöra demokratiska aspekter, så att barnen kan reflektera över 

dem, är pedagogernas uppdrag.  

Åberg (2005) menar att pedagogerna som arbetar på ett demokratiskt sätt måste vara väl 

införstådda med arbetssättet innan de lär ut det vidare till barnen, eftersom osäkerhet hos 

pedagogerna kan leda till att barnen också känner sig osäkra. Inte bara som barn men även 

som blivande vuxna som så småningom kommer representera vårt samhälle och i sin tur 

uppfostra framtida generationer. 
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Vuxna är viktiga förebilder när det gäller att skapa barns förståelse och respekt för de 

skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle menar Ferm (1993). 

En undersökning från Barnombudsmannen (2006) visar att vuxna sällan berättar vad de gör 

med de förslag som kommer från barnen och att barnen upplever att de inte kan påverka 

särskilt mycket. Här påpekas också vikten av att vuxna måste vara medvetna om sina egna 

värderingar och att ge barn inflytande handlar i högsta grad om förändrade attityder och 

förhållningssätt (BO 2006). För att unga människor ska få ett förtroende måste vuxna 

tydliggöra vad inflytande innebär. Handlar det om maktutdelning eller om att fostra unga 

människor till demokratiska medborgare?  

Arnér (2006) menar att frågan om barns möjligheter till inflytande har stor betydelse då i 

relationen mellan vuxna och barn, eftersom barn befinner sig i en underordnad roll och det 

speglas inte minst i förskolans verksamhet. Förskolans styrdokument styrker vikten av att 

pedagogernas uppdrag i förskolan handlar om att utforma den pedagogiska verksamheten och 

miljön efter barnens intresse. 

”Barn ska ha inflytande och påverka sin vardag i förskolan”. Lpfö 98 (skolverket 2010).  

Åberg (2005) tar upp den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg i arbetet för att 

utveckla en etisk medvetenhet och ett mer demokratiskt arbetssätt. Författaren berättar också i 

sin studie om vikten att respektera varandra och att vuxna bör vara förebilder för barn. Enligt 

författaren måste barn få möjlighet att få ta eget ansvar för att förstå demokratins grunder. 

Hon hävdar vidare att i förskolans verksamhet är det framförallt pedagogerna som strukturerar 

vardagen, det vill säga att det är de som har makt att antingen låta barnen vara med och 

utforma verksamheten eller inte. För att barn ska kunna förstå ett demokratiskt arbetssätt bör 

pedagogerna bjuda in dem till att aktivt vara delaktiga och skapa verksamheten, men det är 

viktigt att pedagogerna själva har förståelse över det. Att arbeta på ett demokratiskt sätt 

innebär inte att barnen ska ta över hela ansvaret utan att de fortfarande behöver vuxna till 

hjälp, som vägledare (Åberg, 2005). 

Reflektion, är enligt Åberg (2005) ett viktigt moment när det gäller ett demokratiskt 

arbetssätt, att fundera över sina och andras handlingar och att hitta nya bättre lösningar gynnar 

ett fungerande demokratiskt arbetssätt, som är en ständigt pågående process. 

Åberg (2005) tar också upp frågor om miljö på förskolan och menar att om den skall vara 

utformad av pedagoger och barn gemensamt, så att det är anpassat till barnens intressen. Det 

är viktigt att den är spännande och bjuder på tillgängligt material, så att barnen inte 

nödvändigt måste fråga efter något, utan själva väljer vad de vill göra. 
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2.2 Vuxna som förebilder  

Ferm (1993) menar att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 

upplevelser. Vuxnas syn på barn och förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder. I Ferm (1993) kan vi läsa om hur viktigt är det att vuxna föregår med 

gott exempel och visar barnen det rätta sättet att vara på, med de värderingar som vuxna vill 

att barnen skall ha. Författaren skriver om barn som redan i tidig ålder lär sig att vara 

självständiga men också självfixerade och menar att de behöver lära sig om sitt eget och 

andras värde i samhället och hur mycket deras åsikter betyder för andra människor. Att ge 

barnen mer tilltro och ansvar kan leda till att dåliga beteenden som exempelvis mobbing och 

respektlöshet kan minska, samtidigt som deras prestation ökar (Ferm, 1993). Barn är 

medvetna om vad de kan och visar det gärna när vuxna ger dem en chans. Detta gäller också 

ömsesidig respekt. Barn behöver bli respekterade för att sedan kunna respektera andra. Ferm 

(1993) lägger stor vikt på pedagogernas kompetens inte minst inom ämnet demokrati och 

liksom Åberg (2005) menar att vuxna som har mycket erfarenhet inom det området visar 

mindre osäkerhet när det gäller att hantera olika situationer.  

 

2.3 Det kompetenta barnet 

Redan i tidig ålder med min Polska uppväxt, har jag kommit i kontakt med Janusz Korczaks 

texter, som berörde mig väldigt mycket. Jag fann enorm glädje att hans livsverk nu finns 

översatta till svenska och används som studentlitteratur inom pedagogik.  

En djup respekt för barns rätt och en stark tilltro till barns förmåga präglade den polsk-judiske 

pedagogen Janusz Korczak, som i trettio år levde tillsammans med övergivna och föräldralösa 

barn på ett barnhem. Han skapade en verksamhet som byggde på barnens demokratiska och 

aktiva deltagande i sin egen vardag. Hans tankar som presenteras i hans livsverk känns 

aktuella i vår tid och för mitt examensarbete. Korczak förespråkade ett genomtänkt 

förhållningssätt till barn som byggde på en uppriktig respekt för varje enskilt barns 

livssituation och erfarenheter (Mathiasson, 2004). Korczak menade att ens barndom inte är 

första stadiet till vuxenlivet - att man inte kan dela in livet i olika mognadsstadier.  

”När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick 

av barnets liv, och dessa ögonblick har samma mognadsgrad” säger Korczak i Mathiasson 

(2004). 
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Han poängterar att barn är människor, precis som vuxna och den enda skillnaden mellan barn 

och vuxna är erfarenhet. Vuxnas skyldighet är att dela till barn av den erfarenhet man själv 

har och vägleda barnen genom deras tidiga erfarenheter. Men det finns risk att vuxna 

misslyckas hävdar Korczak, om den vuxnes attityd till barnen präglas av inställningen att 

vuxna gör människor av barn istället för att präglas av en sökande fråga; vad kan en människa 

göra av sig själv?  Även han ser barnen som kompetenta och menar att barn måste kunna ta 

eget ansvar och känna eventuella konsekvenser att vilja och våga påverka sina liv. Det stärker 

deras självkänsla och gör dem mer engagerade (Mathiasson, 2004). 

 

2.4 Det sociokulturella perspektivet 

Litteraturen jag valt att använda mig av i min undersökning anknyter konsekvent till det 

sociokulturella perspektivet, som innebär att barn lär genom att kommunicera med varandra 

och sin omgivning och detta lärande sker med hela deras kroppar (Säljö, 2000). Företrädare 

för ett sociokulturellt perspektiv är exempelvis Lev Vygotsky och Roger Säljö. Vygotskys 

nyckelbegrepp är social interaktion som innebär att man ser människans tankar, värderingar 

och kunskapsutveckling som processer och produkter av interaktion i olika gemenskaper. 

Säljö (2000) menar att ett barn lär sig i samspel med omgivningen, i det sociala 

sammanhanget och i den kultur som barnet växer upp i. Han hävdar att varje händelse som 

har med samspel mellan människor att göra leder till kunskapsbyggande och tillfällen för 

deltagarna att lära. Människor bearbetar sina uppfattningar, tankar och värderingar i olika 

gemenskaper och lär känna omvärlden och sig själva genom reflektion och samtal med 

varandra. Enligt Säljö (2000) är samtal den viktigaste källan till kunskap och återkoppling.  

Vygotsky har haft samma tankar om att språk och tänkande utvecklas genom samtalet.  

Personer som är inbegripna i samtal där ömsesidighet råder och samspel pågår kan genom 

detta få hjälp med att förstå varandras perspektiv menar Bråten (1996).  

Vygotsky i Bråten (1996) betonar att kunskap först finns mellan människor i olika sociala 

samspel för att sedan övergå till att bli kunskap inom individen. Han menar att barn får 

möjlighet att förstå det som händer i deras omvärld genom samtal med mer erfarna partner, 

för att sedan tillägna sig kunskaper om detta själv.  

Sheridan (2009) menar att kommunikationen är en viktig aspekt för hög kvalité när det gäller 

barns kunnande. Enligt författaren socialiserar och lär barn av varandra i gemensamma lekar. 

Tillsammans kan de skapa en mening och en relation till de livsvärldar de befinner sig i. Det 

gemensamma meningsskapandet är lika viktigt i relation till pedagogerna (Sheridan, 2009). 
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2.5 Barnperspektiv på delaktighet och inflytande 

Tidigare forskning visar att barn sällan anser att de får själva bestämma något. Men vad 

innebär det för barnen att bestämma? I en undersökning som Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) genomförde utryckte barnen att bestämmande handlar om vad de vill göra 

och med vem. För barnen var det också viktigt att ha makt och att utöva makt då de var 

medvetna om att de faktiskt kan utöva makt i leken. Exempelvis har det barnet som hittade på 

själva leken större makt att inbjuda sina kompisar och strukturera det och dess regler.  

Resultaten i denna forskning (2009) visade att barn redan i tidig ålder har mycket nyanserade 

uppfattningar om de demokratiska principerna i samvaron med varandra och att de både kan 

och bör ha mer inflytande över sin vardag och samtidigt vara mer delaktiga i beslutsfattande 

processer.  

Studien visar vidare att pedagogernas och barnens uppfattningar är olika då pedagogerna 

menar att de samspelar och diskuterar med barnen medan barnen anser att det är bara i den 

egna initierade leken de upplever att ha inflytande. Författarna anser att för att höja kvalitet i 

förskolan måste pedagogerna ge barnen möjlighet till reellt inflytande på flera områden och 

göra det tydligt för barnen att de är delaktiga i olika demokratiska processer genom att sätta 

ord på handlingar om inflytande och delaktighet.  

 

2.6 Lek, en stor del av förskolebarns vardag   

Leken speglar barnens frihet och i lek är koncentrationen maximal menar Arnér (2006) och 

jämför samtalet med en lek där det finns ömsesidigt turtagande och samförstånd. Löfdahl 

(2004) menar att barn är olika i olika situationer och sammanhang och deras gemensamma 

meningsskapande kommer till uttryck i barnens lek. I leken utmanar barnen sin omgivning 

och provar nya mönster, de reflekterar om livet och handskas med maktrelationer. Medan 

barn leker visar de att de kan ta ansvar för sin situation och lösa olika problem. 

Kommunikationen i leken är ett viktigt redskap för att kunna upprätthålla och utveckla status 

inom kamratskapet. I leken betonar barn sin delaktighet i sin egen situation och genom att de 

får en möjlighet till att förändra leder detta till det gemensamma meningsskapandet som 

innehåller förståelse för normer, regler och sociala strukturer som råder i barns vardag. Barn 

väljer även att hålla sig till reglerna och avstår från impulsiva handlingar i leken (Löfdahl, 

2004). Brodin (2007) skriver i sin bok att barn vill dela sina intressen med andra. Om en 

vuxen uppmärksammar barns intressen skapas kunskap mellan människor som samspelar i en 
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tillitsfull relation. Vuxna och barn lär av varandra, det är inte alltid pedagogerna har alla svar, 

men genom att bejaka frågor från barnen kan båda skaffa sig kunskaper om det.  

Brodin (2007) anser att känslor och lärande inte är två separata spår utan att det pågår 

samtidigt. Att väcka barns lust ger en förutsättning till lyckat lärande, som glädje och stolthet 

kan ge motivation till vidare arbete. När barn kan påverka sin undervisning stärker det deras 

självkänsla (Brodin, 2007). 

 

2.7 Förskolans forum - ett filter för pedagogernas reflektioner 

Medan jag sökte efter relevant litteratur och tidigare forskning kom jag i kontakt med 

”Förskoleforum”, ett diskussionsforum på Internet som tar upp aktuella problem från 

förskolan både från barns perspektiv och pedagogernas. Efter att ha läst en mängd av 

spännande artiklar angående barns inflytande och delaktighet i förskolan vill jag återge 

innehållet i en kort sammanfattning som jag anser är relevant för min studie. 

En viktig aspekt för barns inflytande, som tagits upp i ”Förskoleforum” är den fysiska inne- 

och utemiljön samt dess utformning. I den svenska förskolan spenderar barn mycket tid ute på 

gården, det rekommenderas att barn skall vara ute minst en gång om dagen. Många pedagoger 

upplever att barnens lek fungerar bättre ute än vad den gör inomhus. Forskare menar att 

utegården kan vara en bra plats för delaktighet. Genom att observera barnen och pedagogerna 

ute, var på gården de befinner sig kan man utforma en fysisk miljö som ger större möjlighet 

till delaktighet och inflytande. Barn försöker ofta komma undan de vuxna på gården och 

gömmer sig för dem eftersom de behöver mer utrymme och frihet i sina lekar. Att få lov att 

bestämma vad och var de vill leka är viktigt för barnen och barn upplever att vuxna av olika 

anledningar försöker kontrollera och bromsa deras lek. Eftersom olika platser har olika 

mening och betydelse kan vuxna genom observationer och reflektioner utvidga och förändra 

barns möjligheter att kunna göra det de vill göra. Det fysiska rummet signalerar olika budskap 

och skapar olika möjligheter samtidigt som det kan sätta gränser för vad barnen kan lära och 

utforska, därför borde pedagogerna genom dialog med barnen men också sina kollegor 

problematisera och utveckla förskolans verksamhet. 

Att utöva delaktighet och inflytande bör ses som en parallell process hos både vuxna och 

barn. Det sker ingen förändring hos barn om inte vuxnas förhållningsätt förändras. Hur ser 

man att vuxna är delaktiga?  

Den svenska läroplanen är inte lik de andra, genom att den ser ut som den gör, alltså är liten 

och behöver tolkas, tvingar den lärarna att vara aktiva i skapande och omskapande av 
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förskolans verksamheter. Dokumentation och reflektion ska användas som verktyg till att 

utveckla en pedagogisk verksamhet. Ett nytt uppdrag för lärarna idag innebär att ta med 

barnen och deras åsikter i analysen av verksamheter. 

  

2.8 Vad säger styrdokumenten för förskolan? 

Det är styrdokument för förskolan som ger ramar för pedagogernas uppdrag, därför finner jag 

det intressant att titta närmare på vilka är det och vad det står i dessa dokument. 

 

2.8.1 Läroplan för förskolan. 

Förskolan vilar på demokratisk grund och det står tydligt i förskolans styrdokument att 

pedagogiska verksamheter skall utformas efter barnens intressen och behov och att 

pedagogerna ska skapa ett demokratiskt klimat i verksamheterna. En viktig uppgift för 

verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som samhällslivet vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan könen är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010). 

Läroplanen för förskolan vänder sig till alla pedagoger som arbetar i förskolan och uppmanar 

till att finna ett arbets- och förhållningssätt så att barnen får inflytande och känner sig 

delaktiga i verksamheten. Det innebär att alla som är anställda i förskolans verksamheter skall 

verka för att det enskilda barnet ska kunna utveckla sin förmåga och vilja att ta eget ansvar 

och därför utöva inflytande samt respektera varje barns uppfattningar och åsikter. 

”Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de aktivt skall delta i samhällslivet”  

Lpfö 98 (Skolverket, 2010). 

Enligt läroplanen för förskolan påverkar vuxnas förhållningssätt hur barn förstår och 

respekterar de rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle och därför 

ses vuxna som viktiga förebilder. I den svenska förskolans läroplan står det bland annat att 

förskolan skall sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

sina åsikter och därmed ha en möjlighet att påverka sin situation. Det är viktigt att barn kan 

förstå och handla efter demokratiska principer och detta genom att ha möjlighet till att delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande. Lpfö 98 (Skolverket, 2010). 
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2.8.2 Mänskliga rättigheter för barn  

FN:s barnkonvention är liksom förskolans läroplan styrande för det pedagogiska arbetet i 

svensk förskola. Barnkonventionen slår bland annat fast vid att barn har rätten till att uttrycka 

sina åsikter i sammanhang av betydelse för dem och rätten till delaktighet i sitt eget lärande. 

Precis som vuxna ska de också bli respekterade och lyssnade på som individer. Enligt 

barnkonventionen är barnen självständiga individer med egna rättigheter, barnens roll har nu 

stärkts såväl inom familjen som samhället. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett 

stort värde i sig och att i samhället är barn en utsatt grupp som behöver vårdas och skyddas på 

ett särskilt sätt. Därför har barnkonventionen blivit ett verktyg som hjälper till att skapa ett 

samhälle som utgår från barnperspektiv, det vill säga att kunna förena krav på att barn ska 

behandlas som mer sårbara av vuxna och få särskilt stöd och skydd, men också måste ses som 

kompetenta individer som har rätt att ha inflytande i alla beslut som rör dem (BO, 2006). 

 

2.8.3  Barnombudsmannen 

Barn och unga har rätt att få säga vad de tycker och bli tagna på allvar menar 

Barnombudsmannen (2006). Vuxna, såväl de som står barnen nära, som beslutsfattare i 

samhället borde anstränga sig mer för att ta reda på barns åsikter och försöka förstå deras 

tankar är väldigt viktigt. Först när barnens röster verkligen räknas kommer beslutsunderlagen 

bli bättre och kvaliteten på besluten öka. Detta gäller även för beslutfattare som exempelvis 

förskollärare, som dagligen arbetar med att utforma sina verksamheter. Barnombudsmannen 

vädjar i sin rapport till regeringen 2006 att vuxna ska vara mer tydliga, att de ska skriva och 

tala så att barnen förstår. Att man inte ska avfärda barns förslag utan att kunna resonera om 

det och alltid motivera sina beslut och att vuxnas motiv alltid måste vara tydliga. 

Barnombudsmannen anser att man har kommit en bit på vägen när det gäller att hantera 

synpunkter från barn och unga i olika kommuner i Sverige, men att det finns fortfarande stora 

utmaningar för hur man skapar optimala möjligheter till inflytande för barn. Det är viktigt att 

förbättra arbetet kring dokumentation och återkoppling, för att bättre leva upp till alla barns 

rätt att komma till tals när det gäller frågor som berör dem (BO, 2006).  

 

2.8.4 Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

Ett dokument som har utarbetats på uppdrag av regeringen för att förtydliga förskolans 

verksamhet utifrån nationella krav och mål samt ge stöd vid bedömning och utveckling av 
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verksamhetens kvalitet. Den innehåller en del rekommendationer för hur olika lagar ska följas 

i förskolas verksamheter och hur förskolans uppdrag beskrivs.  

Bland annat står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet 

som är rolig, trygg och lärorik och i den pedagogiska verksamheten ska omsorg, lärande och 

fostran bilda en helhet. Enligt detta dokument ska barn omfattas av samhällets gemensamma 

normer och demokratiska värderingar och att de ska utveckla en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Viktiga faktorer för att kvalitetssäkra de förutsättningar och mål som 

styrdokumenten lägger på förskolans verksamhet är personalens förhållningssätt, arbetssätt 

och samspel med barnen, samspel mellan barnen samt utformning av den pedagogiska miljön. 

Stor vikt läggs på förskolans värdegrund:  

 ”Det är viktigt att personalen aktivt arbetar med normer och värden som en integrerad del i 

arbetet med barns utveckling och lärande och kopplar det med hur barn utvecklar förmågan 

att ta ansvar och ha inflytande” (Sid. 28). 

Med detta menas att vuxna ska vara förebilder och skapa ett öppet och demokratiskt klimat, 

där varje barn får känna sitt eget och andras värde.  Varje barns intresse skall respekteras och 

behov tillgodoses.  

Vidare står det i texten: 

”Det är viktigt att personalen uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt 

stödjer dem i att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga 

situationer, att personalen utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn 

ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, 

oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund” (Sid.31). 

Pedagogernas förhållningsätt anses vara avgörande i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. Personalen måste ha förutsättningar men också medvetenhet för att veta hur barn 

ska involveras i det demokratiska arbetssättet. 

 

2.9 Sammanfattning av teoretisk bakgrund. 

Visionen om det kompetenta barnet; medkonstruktören av kunskap, sin identitet och sitt 

kulturella arv och sin rätt till egen utveckling, har kommit till samhällets fokus genom 

tillrättavisande och instruerande styrdokument från Skolverket, Barnombudsmannen och FN.   

Barnens sociala kontakter och miljöer ska utformas gemensamt av barn och pedagoger, så att 

de blir anpassade efter barnens intressen och skapar både spänning och lust att lära.  
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Det ligger i de vuxnas ansvar att själva skapa förståelse för att vuxna och barn är lika värda, 

att låta barnen styra samtalen för en längre och mer innehållsrik diskussion och att synliggöra 

demokratiska aspekter för barnen.   

Det är av stor vikt att pedagogerna känner sig trygga i sin demokratiska kompetens då 

forskning tydligt visar att det råder osäkerhet bland pedagogernas förmåga att utöva 

demokrati. Trots att de har ett medvetande om hur de ska gå till, så finner de sig ofta av 

bekvämlighets skäl i sina gamla jobbrutiner där pedagogerna styr barnens dag och aktiviteter 

utan större delaktighet från barnen. 

Pedagogernas uppdrag är att synliggöra demokratiska aspekter för barnen, så att barnen får 

reflektera över dem. Det är i reflektionen och samtalet som den viktigaste källan för kunskap 

och återkoppling finns, enligt Säljö och Vygotsky. 

Förskolan vilar på en demokratisk grund och pedagogernas måste göra barnen varse om att de 

har en möjlighet att göra sina röster hörda och att samtalet måste få vara fritt, utan känslan av 

att de vuxna väntar sig ”rätta svar”. Vuxnas motiv måste alltid vara tydliga och det är väldigt 

viktigt att de vuxna talar så att barnen förstår. 

Vuxna måste ha kunskap i hur det demokratiska samhället fungerar och hur man öppnar 

dörren till förskolan och barnen så att de kan skapa ett lekfullt lärande med sociala 

interaktioner, reflektion och intressen som passar barnen.  Det är också visat att vuxna som 

har mycket erfarenhet inom området visar mindre osäkerhet när det gäller att hantera olika 

situationer och hur man involverar barn i det demokratiska arbetssättet, att jämföra med de 

som har bristande kunskaper i demokrati som skapar osäkerhet i den vuxna förebilden och 

hämmar barnens lekfullhet. 

Resultaten i tidigare forskning och litteraturens innehåll för förskolans verksamhet innebär att 

det idag krävs respekt för barns röst och barns initiativ och det ställs stora krav på kunskap 

och djupgående diskussioner om begreppet demokrati bland förskolans pedagoger och lärare. 

Den teoretiska bakgrunden har avgjort vilka frågor jag ställde till pedagogerna som deltagit i 

min undersökning och vilka teoretiska perspektiv som är lämpliga att utgå ifrån för att nå 

fram till mitt syfte. Frågorna som jag ställde till respondenterna kommer jag att använda 

senare för att ordna analysdelen i min uppsats. 
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3. Metod 

Utifrån frågeställningarna i mitt arbete valde jag att använda två metoder, kvalitativa 

forskningsintervjuer och ostrukturerade observationer. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

kvalitativa intervjuer som en metod som ger möjlighet till att ta del av och förstå andras 

tankar och åsikter. Observationer genomfördes utan något tidigare bestämt 

observationsschema vid många tillfällen då jag vistats på förskolan. Författaren påpekar att 

intervjuer kan vara en uppföljning av tidigare observationer som därför ger tillfälle att 

diskutera eventuella oklarheter. Stukat (2005) menar att fler metodval ger ett djupare resultat. 

Jag har inte berättat för pedagogerna om mina observationer och dess syfte, därför har jag fört 

observationsanteckningar efter ett avslutat observationstillfälle. 

 Jag har genomfört intervjuer av pedagogerna i fokusgrupper, som är en intervjuform där en 

liten grupp pedagoger har samtalat kring mitt ämne. Detta är en bra förutsättning för att 

inhämta så mycket och så trovärdig information som möjligt. Till hjälp har pedagogerna 

tidigare fått en intervjuguide i form av frågor som skulle underlätta samtalet. Det är viktigt att 

informera pedagogerna om intervjuernas innehåll och låta dem förbereda sig för att 

diskussionen ska flyta på och bjuda på mycket information. 

 

3.1 Genomförande 

 Jag valde att genomföra min undersökning på en kommunal förskola med fem avdelningar 

där en av dessa är en utegrupp. Utifrån mina tidigare konstruerade frågeställningar har jag 

observerat pedagogerna under deras arbetstid på förskolan. Då jag själv arbetar inom 

lärarprofessionen och har daglig insyn i olika verksamheter, känner jag mig säker med det 

syfte jag har med min undersökning. Det jag sökte efter under mina observationer var en 

bekräftelse på aningar jag har kring frågor jag ställt mig i min uppsats. Vidare, efter 

godkännande av informationsbrevet (se bilaga 1) genomförde jag intervjuer i fokusgrupper 

och detta vid två tillfällen med tre pedagoger i varje grupp.  För att spela in intervjuerna 

använde jag röstmemofunktionen i min iPhone. Denscombe (2009) menar att ljudinspelning 

är ett säkert forskningsinstrument som dokumenterar hela händelsen med allt innehåll som 

kan ha betydelse senare i analysen. Mina intervjuer inledde jag med gemensam fika och 

småprat, för att lätta upp stämningen. En av pedagogerna har tagit på sig rollen som 

intervjuledare och började med presentation av respondenterna. Sedan har pedagogerna 

diskuterat kring grundregler som råder för en fokusgruppsintervju, bland annat att det inte 

finns fel svar - att alla svar är välkomna. Vi gjorde en liten uppvärmning då pedagogerna 
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kände sig lite osäkra på grund av min iPhone, som placerats mitt på bordet och började med 

något enklare frågor, för att sedan fördjupa oss i ämnet. Innan intervjun avslutades försökte 

pedagogerna summera, för att klargöra vilket som ska lyftas fram, som exempelvis begrepp 

som upprepats ofta under intervjutillfället. Min roll under intervjun bestod av att uppmuntra 

interaktionen i gruppen så att alla deltagare fick den tid de behövde för att besvara frågorna. 

Intervjun pågick i drygt 40 minuter.   

 

3.2 Metoddiskussion 

Insamlingsmetodens insamlade data gav ett resultat som visade respondenternas uppfattning 

av begreppet barns inflytande i förskolan.  Metoden jag valt var tidskrävande vid 

transkriberingen av intervjuerna men det fanns fördelar med att spela in samtalet, exempelvis 

att inte behöva anteckna gjorde att jag kunde koncentrera mig mer på vad pedagogerna sa och 

uppmuntra diskussionen, så att den flöt naturligt och alla fick chansen att svara. Jag vill 

erkänna att det var svårt att hålla igen och låta pedagogerna tala för sig själva. När det uppstod 

tystnad kom jag med ledande frågor för att hålla intervjun igång. Eftersom jag inte förutsatte 

att det skulle hända önskar jag idag att jag var bättre förberedd på hur tystnaden skulle 

hanteras.  

Jag använde mig av fokusgrupp som intervjuform, där en mindre grupp respondenter samtalar 

utifrån tidigare konstruerade frågor. Det är en snabb och smidig metod som skapar delaktighet 

och dialog. Intervjun har spelats in som digitalt ljud, för att senare analyseras och 

sammanställas till text. Mitt val av fokusgrupp motiverar jag med att denna interaktion mellan 

deltagarna erbjuder ett större djup i svaren på frågorna, som blir belysta ur en mängd 

perspektiv. Jag har även observerat pedagogerna i deras dagliga arbete och försökt hitta 

kopplingar mellan norm och praxis genom att iaktta deras beteende. Nackdelen med denna 

metod kan vara att det är svårt att ha en neutral inställning utan man kanske färgar den med 

sina erfarenheter och jag upplevde att det hände att jag letade fel hos pedagogerna istället för 

att se helheten i sammanhanget jag observerade dem i. Att inte ha sett hela verkligheten och 

leta mer efter skillnader än liknelser kan jag idag se som en nackdel när man använde sig av 

denna metod. 
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3.3 Urval 

Min undersökningsgrupp bestod av pedagoger verksamma inom förskolan. Jag önskar att jag 

kunde ha med manliga pedagoger i min studie också men eftersom det inte fanns några på 

förskolan i min studie, ingår i deras ställe sex kvinnor.  

Eftersom många anställda på förskolor saknar relevant utbildning valde jag medvetet att två 

av barnskötarna, med lång arbetslivserfarenhet fick ingå i min studie. Det är spännande att se 

om yrkeskompetens hos pedagogerna gör skillnad i deras förhållningssätt till barn. 

 

3.4 Dataanalys 

Jag har använt mig av kvalitativ innehållsanalys och här valde jag hermeneutik. Den 

hermeneutiska cirkeln som centralt begrepp i tolkningsarbetet går ut på att utifrån 

föreställningar man har om den helhet som studeras, tolka enskilda uttalanden och handlingar. 

Denna modell matchar de behov jag anser mig att ha i analysarbetet av mina undersökningar 

eftersom teoretiska utgångspunkter underlättar bearbetning av samlat material.  

Vid transkribering av intervjuer valde jag det material som jag anser är mest relevant för mitt 

syfte och frågeställningar. Jag har lyssnat av och skrivit ner i pappersform allt innehåll, för att 

sedan finna nyckelord och centrala begrepp för att senare i min analys återberätta 

pedagogernas åsikter och jämföra med mina observationer för att slutligen belysa med 

tidigare forskning. Jag försökte finna eventuella mönster i respondenternas diskussion och 

urskilja likheter och skillnader för att i analysen sammanställa de olika resonemangen till text. 

 

3.5 Etiskt förhållningsätt 

För att genomföra min undersökning korrekt har jag följt de rekommendationer och lagar som 

vetenskapsrådet (2002) föreskriver. Respondenterna har rätt att välja om de vill medverka i en 

undersökning eller ej och om de skulle ångra sig kan de när som helst avbryta det samarbete 

som pågår. Forskare ställs bland annat inför ett informationskrav och detta innebär i mitt fall 

att informera pedagogerna om intervjun och dess innehåll. Jag har informerat pedagogerna 

om att jag tänker genomföra intervjuer på förskolan. Eftersom det inte är självklart att 

respondenterna känner till de regler och lagar som råder för forskning i vetenskapsrådet, 

informerade jag pedagogerna om att deras medverkan är frivillig och att den kan avslutas i 

fall det inte skulle vara bekvämt för någon av dem. I och med detta uppfyllde jag ytterligare 

ett krav, som enligt vetenskapsrådet kallas samtyckeskrav (2002). Jag har behandlat min 

studie konfidentiellt och det innebär att inga namn anges i min studie så att läsaren inte ska 
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kunna känna igen vem som har deltagit i den. Sista viktiga kravet är nyttjandekravet och det 

handlar om att samtliga uppgifter som jag har kommit åt genom min undersökning enbart 

kommer att användas i denna studie. Eftersom pedagogerna som medverkade i min 

undersökning hade en önskan om att förstöra inspelningen av intervjun, har jag gjort det efter 

att jag har skrivit ner materialet.  

 

4. Resultat och Analys 

 

I detta avsnitt tänker jag presentera mina tolkningar av datainsamlingen kring frågorna om hur 

pedagogerna uppfattar och arbetar med begreppet barns inflytande. Under denna rubrik 

kommer jag sammanställa intervjuer för att återge pedagogernas tankar, som jag sedan 

belyser med mina observationer. Resultatet kommer jag att jämföra med tidigare forskning 

kring ämnet. 

Pedagogerna som medverkade i min undersökning är kvinnor i åldrar mellan 37 och 51, fyra 

av dem är förskollärare och två är barnskötare, alla med längre arbetslivserfarenhet än tio år.  

 

4.1 Hur resonerade pedagogerna kring begreppen inflytande och delaktighet? 

Samtliga pedagoger som medverkade i min studie var medvetna om läroplanens intentioner 

angående barns inflytande på förskolan och har samma uppfattning om att det är viktigt att ge 

barn inflytande. Detta kan jag se som den största skillnaden om man jämför min och tidigare 

forskning, att pedagogerna idag visar faktiskt medvetenhet angående ett demokratiskt 

arbetssätt på förskolan. Samtidigt har jag observerat att det fortfarande råder en ovisshet och 

osäkerhet bland pedagogerna om hur demokratin på förskolan skall utövas och det är 

oförändrat sedan Arnérs undersökning (2009). Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) 

menar att tidigare forskning har visat att det är svårt att i den pedagogiska verksamheten tolka 

vad det innebär att barn ska ha inflytande och hur de ska vara delaktiga. 

Det finns inte stora skillnader på hur pedagogerna uppfattar själva begreppet inflytande men 

det förekommer vid diskussioner om i vilka sammanhang inflytandet ska ges och i vilken 

form. Ett framträdande resonemang i min studie är att inflytande och delaktighet inte är 

samma sak men bör heller inte åtskiljas ifrån varandra.  Samtliga respondenter resonerar på 

liknande sätt kring dessa begrepp och tar fram en definition som även Arnér (2006) har med i 

sin avhandling. Det vill säga att inflytande innebär att barn får skapa en verksamhet medan 



	   24	  

delaktighet handlar om att påverka det redan bestämda villkor som råder i den. Exempelvis 

om barnen får lov att bestämma att de vill måla istället för att gå ut, då kan man enligt 

pedagogerna tala om ett utövat barninflytande, medan om barn får själva välja materialet som 

de vill använda när de exempelvis målar eller vad de ska måla, handlar om att de är delaktiga 

i en förut bestämd aktivitet. Pedagogerna menar att inflytande har ett bredare innehåll än 

delaktighet men är lika viktigt och kan inte skiljas åt. Pedagogerna försökte jämföra 

samhällsdemokrati med demokrati i förskolan och menade att vuxna i samhället inte heller 

kan påverka allt utan att det finns redan några normer och lagar man måste följa och därför 

borde man se förskolans verksamhet som en ”liten” demokrati där det råder normer som barn 

ska lära sig och följa. Men vilka normer då? Här tystnade samtalet, någon sa bara att 

demokrati i förskolan måste vara på barnens nivå.  

Mathiasson (2004) finner detta problematiskt och menar att barn inte ska få allt som de vill 

utan att om ett barn ska lära sig hantera sin vilja måste viljan mötas av motstånd. Därför ska 

vuxna vara till hands för barnen och vägleda, delge erfarenheter och hjälpa. Samtidigt ska 

vuxna våga möta barnen utifrån deras egna förutsättningar och villkor. 

 Korczak i Mathiasson (2004) menar att vuxna allt för ofta förväxlar deras bilder av barn med 

barnen själva. Enligt honom bygger en äkta respekt för barnet på att se barnet som det är och 

inte som man önskar att det var och att som vuxen finnas till hands. Sommer (2005) tar upp 

det kompetenta barnet och problematiserar begreppet. Författaren menar att om man tänker på 

barn som självständiga aktörer i sin egen utvecklingsprocess finns det risk att det kan leda till 

individualisering och kanske forcerad kompetensutveckling. Han anser att vuxna/pedagoger 

ska vara medkompetenta och i den rollen fungera som guider som gradvis delegerar ansvar 

och självbestämmande (Sommer, 2005). 

 

4.2 Pedagogernas uppfattning på barns inflytande utifrån genusperspektiv och ålder 

En av respondenterna gick iväg och hämtade ett häfte, läroplan för förskolan, och läste ur den. 

Hon lyfte fram att barns åsikter kan vara olika men måste respekteras ändå, att pojkar och 

flickor ska ha lika mycket inflytande över verksamheten. En annan pedagog tillägger här att 

det försöker de alltid göra; respektera åsikter och ge barnen lika mycket inflytande.  

”Det är inte så svårt” – menar hon och säger vidare: ”Vi har ju en ganska jämn grupp, ungefär 

lika många pojkar som flickor. Det kunde vara svårare om man hade fler av något kön” – 

Intressant, motsägelsefullt, hur skulle det vara om det var fler pojkar? Johansson (2008) 
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beskriver ett centralt uppdrag för pedagogerna, att verka för att varje flicka och pojke ges 

möjlighet att utveckla sina färdigheter utan att hindras av traditionella könsroller. 

Utifrån genusperspektiv menar pedagogerna i de flesta fall att de är medvetna om att man inte 

ska göra skillnad på barn, men att det händer i deras vardagliga arbete att pojkar eller flickor 

som visar stark självkänsla får mer inflytande än de ”svaga” barnen. Här jämförs pojkar med 

starka flickor. Pedagogerna motiverar sina svar med att pojkar tar för sig mer rent generellt 

och inte bromsas för det, men att också flickor i dagens samhälle uppfostras till starkare 

individer eftersom kvinnornas roll i samhället har ändrats och därför även barndomen för det 

könet. Det kan innebära att en del av flickorna visar tendens att ha starka åsikter och stark 

vilja. ”Idag fostras flickor till starka kvinnor, sådana som kan ta en ledarroll i samhället, vare 

det sig inom arbetslivet som familjeförsörjare. ”- menar pedagogen och poängterar att det sägs 

så mycket om att man inte ska göra skillnad mellan könen, men det görs ändå. Teorin blir inte 

alltid praktik, kanske till och med sällan? Under mina observationer visade pedagogerna 

exempelvis att de förväntar sig mer självständighet av flickorna medan pojkarna får generellt 

mer hjälp i vardagen. Samt att i sin handling riktar de sig mer till pojkar än flickor. Gällande 

inflytande har jag observerat att det inte görs någon större skillnad mellan flickor och pojkar 

utan att starka individer bland barnen verkligen får mer respons. Även här blir pedagogerna 

oense. De som redan tidigare uttalat sig om skillnader i hur man hanterar pojkar och starka 

flickor menar att det handlar om att behandla barn individuellt och att en flicka som är en 

stark individ inte kan behandlas lika som en pojke som är tillbakadragen. Varierat från 

pedagog till pedagog menar de att det kan bli skillnad i hur man ger inflytande till barnen i 

fråga men att barnen får lika mycket inflytande ändå. Jag finner detta fortfarande något oklart 

och därför intressant för vidare forskning. 

Johansson (2008) tar upp en viktig aspekt för demokrati i förskolan, hon skriver nämligen om 

rättvisan som ett värde som kommer i uttryck på olika sätt i barnens samspel. Enligt 

författaren angränsar rättvisa till rättigheter och handlar inte bara om fördelning av de olika 

tillgångar som förskolan har utan i stor del om tillgång till psykiskt utrymme. Barn förväntar 

sig att de, oavsett person skall ha samma förutsättningar som deras kamrater och tanken om 

likabehandling utmanas ofta av både barn och vuxna (Johansson 2008).  

Åberg (2005) ifrågasätter definitionen av rättvisan som säger att det handlar om att alla barn 

är alltid med och gör samma sak. Hon menar att det kan uppfattas av barn som påtvingat att 

vara med vid exempelvis sagostund eller samling om barnet inte visar intresse för det. Mina 

observationer visar att de flesta pedagogerna gärna strävar efter att alla barnen ska vara med i 
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vissa situationer. Det kan vara allt från sago/sångstund men också lek och pyssel som 

pedagogerna försöker styra upp.  

I pedagogernas övriga resonemang kan jag se tecken på att de är osäkra i frågan om åldern 

påverkar om barn får inflytande eller ej. Vissa menar att det kan bero på åldern om barn kan 

hantera vissa situationer och hur mycket ansvar de kan ta, andra säger att även små barn kan 

ha inflytande. En av pedagogerna menar att ålder och mognad spelar stor roll, att äldre barn 

automatiskt får svårare utmaningar och mer tillit medan mindre barn inte. Hon har tagit upp 

ett exempel där pedagogerna väljer äldre barn som får lov att öppna en kalenderlucka, för att 

de anser att barnet kan sköta det utan problem.  

Johannesen och Sandvik tar upp små barns delaktighet och inflytande i sin bok och menar att 

barn är mycket olika och pedagogerna bör se mötet med varje barn som unikt. Författarna 

framhåller att pedagogerna i arbete med de minsta barnen måste agera med en obetingad 

öppenhet för att upptäcka nya saker om barn som ofta döljer sig bakom förväntningar på vad 

barn kan och gör.  

”Inflytande för oss innebär även visst mått av ansvar. För att kunna ha inflytande över sin 

vardag behöver barnen även lära sig att ta ansvar för sina val, allt beroende på ålder 

naturligtvis”- sa en av pedagogerna.  

I frågan om barnens ålder påverkar inflytande visade pedagogerna olika ställningstagande. 

 

4.3 Pedagogernas uppfattning om faktorer som påverkar barns inflytande 

Att ge barn inflytande innebär enligt de flesta pedagogerna att man lyssnar på barnen, att man 

ta reda på vad barnen är intresserade av och vilka tankar de har. Det är viktigt att utforma 

miljön så att den avspeglar barnens intresse och inbjuder till lek på barnens villkor. 

En av pedagogerna sa att barns inflytande innebär att man ser barn som redan kompetenta och 

att vuxna måste ge barnen förutsättningar att påverka sin situation. Detta är något som 

Sommer (2005) poängterar och som han anser har stor betydelse för förskolans verksamhet. 

Han menar att i dagens förhandlingssamhälle ses barnen som aktörer, aktiva deltagare i sin 

egen utvecklingsprocess. Det är viktigt att ge barnen tillgång till material och observera vad 

de är intresserade av, för att sedan fortsätta att bygga barnens miljöer och aktiviteter utifrån 

det. Mina observationer visade att det skiljer sig mellan olika avdelningar på hur mycket 

tillgång till material barnen får. Från att det fanns en stor variation, lättåtkomligt på den ena 

avdelningen till att en obetydlig mängd låg placerat högt uppe i hyllorna på en annan. 

Paradoxalt berodde inte placeringen och tillgängligheten till olika material på barnens ålder, 
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utan närmare på storleken av barngruppen och hur den fungerade. Jag har även observerat att 

visst material som exempelvis sånglådor eller sagopåsar får barnen helst inte använda själva. 

Pedagogerna menar att de är rädda för att barnen tar sönder dessa. Åberg (2005) menar att 

pedagogerna borde låta barnen använda materialet själva, på barnens villkor. Hon anser att en 

pedagogisk miljö är viktigt för barnens utveckling och därför måste den förändras utifrån en 

frågeställning: För vem ordnar man miljön i förskolan? Genom att observera barnen kan 

pedagogerna se var leker/möts barnen? Vilka material vill de använda? Genom samtal med 

barnen eller mellan barnen kan vuxna höra om vad som är viktigt för barnen, vad som gör 

dem nyfikna. Det är viktigt att pedagogerna förstår att denna bild man får av observationer, 

samtal och reflektioner är tillfällig och ständigt kommer att förändras. Därför uppmanas 

vuxna att regelbundet observera hur miljön fungerar och hur fungerar barnen i den.  Ett 

demokratiskt kunskapande handlar om att barn får lov att vara med och ta beslut om hur 

miljön ska utformas för att den ska spegla respekt för barns utveckling (Åberg, 2005). 

Sheridan (2009) styrker detta i sin text och menar att barnens utveckling och lärande beror på 

de samlade förutsättningar och erfarenheter i interaktion med miljömässiga faktorer som 

ömsesidigt påverkar varandra i samspelet. Författaren anknyter till det sociokulturella 

perspektivet och menar vidare att undervisningen bör utgå ifrån barns individuella 

förutsättningar, att det är viktigt att ta vara på det som barn har med sig för att skapa ny 

kunskap. 

  

4.4 Språk och kommunikation, avgörande för inflytande 

Ett dominerande resonemang i min studie är att man som vuxen möter barn med respekt, att 

barnen inte bara känner att de får komma med sina åsikter, som ibland är så annorlunda än 

pedagogernas, men att barnens åsikter blir respekterade. ”Det är viktigt att uppmuntra till 

samtal och det gör man ju när barn upplever att vuxna lyssnar”- menar respondenterna. 

Samtidigt uttrycker de oro över att tiden inte alltid räcker till. Arnér (2006) skriver att många 

barn ofta upplever att vuxna inte har tid att lyssna, att de är ständigt upptagna inte minst med 

sig själva och det stämmer delvis med mina observationer. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) påpekar att det finns en risk med att om barnen inte känner att vuxna 

lyssnar på dem kan det så småningom försämra kommunikationen då barnen slutar att ta 

initiativ till samtal. Enligt sociokulturella perspektiv utvecklas och lär barn genom aktiviteter 

och kommunikation med andra menar Säljö (2000).  
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”De är viktigt att ta tillvara på barns tankar och ge feedback”- sa en av barnskötarna och 

berättade om ett bil race som organiserades på förskolans gård efter att några barn visat stort 

intresse för filmen ”Bilar”, där Blixten McQueen var den snabbaste bilen.  

”Både barnen och pedagogerna har verkligen njutit av det lustfyllda tillfället”- berättar hon.  

 Löfdahl (2004) menar att lek ses som en aktivitet i förskolan där barns utveckling kan 

observeras och det visar pedagogerna en medvetenhet om. Löfdahl (2004) menar även att 

leken bidrar till utvecklandet av kognition och abstrakt tänkande. Samtliga pedagoger i min 

undersökning menar att barns lek är viktig och att barnen får mycket inflytande i den fria 

leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) belyser att lek och lärande hänger ihop och 

strävar mot ett visst mål i den intellektuella utvecklingen hos barn. Många pedagoger i 

Johansson (2003) studie upplever att det är svårt att ta hänsyn till varje barns önskemål, men 

de menar också att genom att bekräfta barnens reaktioner, stödja och uppmuntra visar man 

respekt för varje individ. När man nekar ett barn något, oavsett vad det handlar om, bör vuxna 

motivera det så att barn kan förstå varför får de inte som de vill, samt att väcka barns lust ger 

en förutsättning för lyckat lärande menar Brodin (2007) och belyser vikten av motivation och 

känslor som drivkraft. Genom att pedagogerna deltar i lek och meningsskapande aktiviteter 

blir de även en förebild för barnen. 

En av pedagogerna menade att ålder inte nödvändigt måste göra skillnad, men att den 

språkliga utvecklingen kan göra det. Oftast har äldre barn mer språk och det kan leda till att 

de faktiskt får mer inflytande, men i så fall inte på grund av åldern utan att pedagogerna 

förstår barnen bättre. Det är ingen regel, för att det finns barn som är mindre och har mer 

språklig förmåga och då händer det att de barnen får mer inflytande.   

Vygotsky har sett barn som sociala aktörer och medskapare till ny kunskap, kultur och 

identitet med inverkan på deras egna liv menar Bråten (1996). 

Hans teorier om språk och tänkande, där språk hjälper människor att utveckla tänkande 

genom kommunikation, känns aktuella för det här ämnet. Han menade att barn inte tänker på 

samma sätt som vuxna men i kommunikation mellan dem skapas förståelse för varandras 

perspektiv och genom det kan man uppnå ömsesidigt lärande, lärande i samtal. Vygotsky ser 

språk som ett instrument eller redskap som överför tänkande och därför skapar relation mellan 

ord och tanke. Säljö (2000) menar i sin tur att barn som befinner sig i institutionella miljöer 

som exempelvis förskola, påbjuds ofta vad man skall tala om och hur. Därför upplever barn 

att vuxna bestämmer och styr samtalen dem emellan. Precis som vuxna, söker barn 

möjligheter till möten med andra för att reflektera och utveckla sina tankar, men vilka 

verkliga möjligheter har barnen att fördjupa sina tankar med vuxna om de upplever att vuxna 



	   29	  

sällan lyssnar eller inte ger respons till barns uttalanden? Språket hos människan är den mest 

enastående komponenten i kunskapsbildning och tack vare den har människor en unik 

förmåga att kommunicera och dela erfarenheter med varandra menar Säljö (2000). 

Samtliga respondenter i min studie anser att inflytande och delaktighet inte bara handlar om 

att få vara med och vilja bestämma, ”det är så mycket mer” – säger de.  

Inflytande handlar också om att ha ansvar menar pedagogerna och kommer med ett exempel: 

Om ett barn önskar sig att gå till en annan avdelning på förskolan för att leka, då måste barnet 

också klara av det, det vill säga att när barnet kommer dit ska han/hon fortfarande vara en bra 

kompis som låter andra barn vara med i leken. Det är viktigt att barnet förstår att man ska vara 

hjälpsam och städa efter sig, menar hon. Vidare berättar pedagogen att det oftast, inte alltid 

men oftast fungerar och hennes förklaring är att om man själv får välja något så visar man 

större tacksamhet och uppskattning, som i sin tur resulterar i att barn sköter sig bättre. De vill 

helt enkelt inte missa denna möjlighet. Ferm (1993) styrker detta påstående och menar att 

barn klarar mer ansvar än vad vuxna tror att de gör och säger vidare att om barn får ta eget 

ansvar leder det oftast till att de försöker göra bra ifrån sig. Barn är medvetna vad de kan och 

visar gärna det om vuxna ger dem chansen. Detta ställningstagande visar på att pedagogen 

utgår ifrån barns perspektiv, som innebär att pedagogen försöker inta barns position och se 

barnens omvärld med deras ögon och sinnen. Ansvar är väldigt viktigt när man pratar om 

barns inflytande tillägger en annan pedagog. Inte bara ansvar för sina gärningar men även för 

andra och miljön. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) menar att barns inflytande i 

förskolan handlar om att barnen tillsammans med pedagogerna ska besluta om hur den 

pedagogiska verksamheten skall utformas och skapa gemensamma regler för trivsel. ”Vi är 

noga med att ge barnen möjlighet att säga vad de tycker och tänker och vad de vill göra. Även 

om det i slutändan inte blir som de vill.”  

Pedagogerna menar att vuxna måste respektera barnens åsikter, men att man måste lära barn 

att respektera andra barns åsikter också. Genom att lyssna på barnens åsikter visar de respekt 

men lär också barnen att vuxnas åsikter också måste räknas, vilket jag anser låter rimligt då 

det borde skapas en balansgång när det gäller bestämmande i förskolans verksamhet. Arnér 

(2009) menar att det avgörande är att barn får uttrycka sina uppfattningar och bli respekterade 

för dem. Många vuxna missuppfattar hur inflytande borde fungera och menar på att barnen 

alltid måste ha rätt, vilket de vidare ser som problematiskt. Lennart Nilsson (2005) skriver i 

Pedagogiska magasinet att det är okej att säga ”nej” till barnen, dock borde pedagogerna alltid 

motivera varför just ”nej”. Barnen ifrågasätter inte lika ofta en positiv signal, men utan en 

förklaring kring ett negativt svar byggs ingen kunskap, bara negativa upplevelser. Nilsson 
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beskriver en situation där barn blev förvånade över att pedagogen sa att de fick ha vattenlek 

ute, trots det kalla vädret vid det tillfället. Han menar att barnen är så vana att de oftast får 

höra ett nej, att vid det tillfället då pedagogen gav ett positivt svar på en önskan blev barnen 

helt enkelt överraskade. Jag har observerat en liknande situation där pedagogerna nekade 

barnen tillgång till vatten när de var ute, på grund av det kyliga vädret. Medan Nilsson menar 

att barn är smarta nog att hantera och förstå själva att det är kallt och att de måste vara 

försiktiga eller avsluta vattenleken, menar pedagogerna att de har en skyldighet emot barnen 

att hålla dem varma och inte utsättas för obehag, som frusna fingrar och dylikt. Även en 

skyldighet emot föräldrarna kommer på tal här. Jag anser, i likhet med Nilsson, att barn kan 

inget annat än att lära sig själva om de får lov att bestämma i den här situationen. En 

fungerande strategi här skulle kunna vara att pedagogerna berättar för barnen om vad det 

innebär att leka med vatten ute när det är kallt och låta barnen välja själva samt observera och 

reflektera kring hela händelsen tillsammans med barnen. Vad har vi alla lärt av det? – skulle 

kunna vara en rimlig frågeställning sedan. Författarna är ganska eniga när de beskriver en 

mängd liknade situationer, där pedagogerna väljer att ta en argumentation och till slut 

bestämma över barnen, istället för att låta barnen ta ansvar och sedan även en konsekvens för 

sina val. Ett tydligt exempel är påklädning, att ha eller inte ha vantar och så vidare. Arnér 

(2006) belyser om människans självinstinkt och menar att man måste ta eget ansvar för sina 

handlingar och sedan konsekvenserna som följer. 

”Det måste fungera mellan barnen också” – sa en av pedagogerna. Att respektera barn och 

deras åsikter och att barn respekterar vuxna är lika viktigt som att barn visar respekt gentemot 

varandra menar respondenten och tillägger: ”Därför måste vi vägleda barnen, även vuxna 

behöver vägledning ibland, för att de inte vet sitt eget bästa”. Ferm (1993) menar att barnen 

tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser och därför blir 

vuxna viktiga som förebilder i deras liv. Pedagogerna föregår genom sitt förhållningssätt mot 

barnen, med exempel på hur man ska vara - på ett sätt som anses vara rätt. Det är därför 

viktigt att vuxna visar barnen, redan i tidig ålder, de normer och värderingar som råder i ett 

demokratiskt samhälle. Inte bara genom hur pedagogerna förhåller sig till barnen men även 

mot andra vuxna. Författaren lägger stor vikt på lärarnas kompetens inom demokrati och 

menar att de som saknar erfarenhet kring demokrati riskerar att visa osäkerhet på hur det ska 

utövas. Även Åberg (2005) anknyter till sociokulturella perspektiv och menar att människor 

lär sig demokratiska grunder redan i tidig ålder genom att samspela med andra, barn och 

vuxna. 
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4.5 Pedagogernas uppfattning om vad barnen inte bör ha inflytande över 

Ett intressant uttalande om barns inflytande som en av respondenterna framförde var att ”barn 

bestämmer och har sitt inflytande på ett annat sätt än vuxna, det vill säga att barn bestämmer 

genom att de gör något som de vill göra, att de agerar och bara tar för sig. Likadant i leken, 

genom att barn tänker hur de vill vara och sedan bara bestämmer sig att vara exempelvis stora 

och starka”. Men när anser pedagogerna att barn inte bör ha inflytande? Finns det sådana 

tillfällen?  

”Just när det gäller att gå ut, ett barn kan inte få bestämma om att alla ska gå ut! Och då blir 

det att man stannar inne” – menar en av pedagogerna. 

Jag har observerat att pedagogerna ofta argumenterar med barnen vid dessa tillfällen, dock 

handlar det oftast om att vissa barn inte vill gå ut utan att de föredrar att stanna inne och det i 

sin tur fungerar inte för hela gruppen. En annan pedagog resonerade att när det gäller ett eller 

få barn som vill gå ut kunde man kanske skicka barn till en annan avdelning som är ute, om 

möjligheten finns. Och likadant om det är några barn som helst inte vill vara ute just då, kan 

de kanske gå över till en avdelning som är inne för tillfället. Det som kan vara problematiskt 

här handlar om att det finns en risk att de barnen alltid kommer att välja efter sin egen vilja, 

det vill säga att alltid vara ute eller inne och det fungerar inte i längden. Detta var bara 

påståenden från pedagogerna och det händer ytterst sällan att ett barn får lov att bestämma i 

frågan om att gå ut eller stanna inne. Det finns andra anledningar till att personalen inte kan 

ge barnen inflytande i dessa frågor och det beror ofta på att personalmängden i relation till 

stora barngrupper inte tillåter att välja fritt i sådana fall.  

En annan situation där barn inte får bestämma särskilt mycket är matstunder. Bordsplacering, 

tider, att man måste eller inte äta/smaka all mat som serveras, skapar diskussion bland 

pedagogerna, som anser att barn har mindre eller inget alls inflytande under måltider på 

förskolan.  

”Kring måltider bestämmer barnen själva var de ska sitta men detta ska vi diskutera vidare 

med dem då vi märker att en del blir osäkra och att det kanske vore bättre med fasta platser. 

Just matsituationer kan vara svåra ibland”- menar en av pedagogerna. ”Alla barn kanske inte 

tycker att det är tryggt att välja plats själva utan behöver hjälp med det, medan andra tycker 

det känns helt naturligt att sitta tillsammans med kompisen som man nyss hade lekt med, även 

vid matbordet. Man kanske får se lite från barn till barn?” Här blir det problematiskt, medan 

pedagogerna tycker att de vill ge barnen inflytande genom att välja plats vid matbordet kan 

det upplevas av vissa barn som en svårighet och ge en känsla av otrygghet.  
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Jag har observerat att barnen antingen har fasta platser vid borden eller att pedagogerna 

skapar platser åt barnen med hjälp av namnskyltar. Placeringen kan variera från gång till gång 

dock är det oftast pedagogerna som bestämmer var barnen ska sitta.  

Pedagogerna menar att i förskolan äter barn på fasta tider på dagen och det stämmer inte alltid 

överens med alla barns hungerkänslor, beroende på när barn kommer till förskolan och om de 

har ätit innan de kom. Detta kan ibland leda till att vissa barn inte vill äta just när maten 

serveras och kanske är sugna något senare. En annan problematik när det gäller matstunder 

kan handla om att barnen, som antingen har ätit klart eller inte vill äta, ofta inte vill sitta kvar 

vid bordet och vänta på sina kamrater. Jag har observerat att detta många gånger leder till att 

pedagogerna måste tillrättavisa barnen och att matsituationer inte blir en lustfylld händelse 

utan ganska stressande för alla inblandade. Pedagogerna menar här att det är deras ansvar att 

se till att barnen respekterar de regler som gäller för matstunder på förskolan, därför måste de 

uppföra sig ordentligt och sitta kvar tills alla ätit upp. Under mina observationer har jag 

iakttagit att det finns ett visst dilemma gällande dessa situationer. Pedagogerna menar att 

argumentation vid bordet är nödvändigt för att barn ska respektera de regler som gäller för 

matstunder, sitta ordentligt, äta med bestick osv. Samtidigt skapar pedagogerna en stressig 

samvaro för de andra barnen som redan uppför sig. Johansson (2003) beskriver speciellt de 

små barnen som att de ännu inte har tagit till sig de utbildningskoder såsom att sitta stilla och 

vänta på instruktioner utan att de är utforskare som agerar med sin omvärld. Jag har 

observerat att vid några tillfällen skapade en av pedagogerna mycket oro genom en 

argumentation med ett av barnen vid bordet, som ledde till att flera barn så småningom blev 

påverkade. Hela matsituationen uppfattade jag som väldigt olustig och respektlös för 

barngruppen. Johannesen och Sandvik (2009) skriver om en rädsla hos pedagogerna att 

förlora kontroll och tappa makten över barnen. Vuxna kan visa en rädsla för att kaos ska 

utbryta om de släpper på reglerna, men för att barn i förskolan ska få möjlighet att vara 

delaktiga måste vuxna våga släppa kontrollen. Åberg (2005) belyser om pedagogernas 

maktposition och menar att eftersom det är pedagogerna som planerar och organiserar 

dagarna i verksamheten har de makten över att ge eller inte ge barnen inflytande.  

Pedagogen menar att vuxna måste sätta gränser och ha kontroll över vissa situationer och just 

matstunder hör till sådana. Vidare menar de att inflytande ska leda till att hela gruppen ska må 

bra. Detta finner jag problematiskt och oklart. En fungerande strategi under just måltider hade 

varit att pedagogerna kanske inte ska ta argumentationer just då, att släppa lite när det är mat 

och låta barnen uppleva lugn och ro för att sedan ta och resonera och förklara senare. Rofyllda 

måltider är också en del av barnens rättigheter, anser jag. Vuxna måste respektera att barn inte 
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alltid har möjlighet att kontrollera sig själv, speciellt när man är upprörd eller ledsen. Precis 

som vuxna måste barn lugna sig för att resonera och förstå.  

Samtliga pedagoger resonerar på liknande sätt kring barnens säkerhet och menar att det är en 

fråga där minst inflytande ges. Respondenterna menar att de har stort ansvar för att barnen 

inte far illa på något sätt under dagarna i förskolans verksamheter. Att inte skada sig själv, 

men också att inte skada andra barn. Det gäller oftast leksituationer där pedagogerna bevakar 

hela tiden och försöker förhindra olyckshändelser och det har jag observerat både när det rör 

sig om inne- och utelek.  

”Vi tycker att vi genom att observera och dokumentera barnens lekar kan ge dem inflytande. 

Detta genom att utmana och erbjuda dem vad vi ser att de tycker är roligt och intressant”- sa 

en av pedagogerna. 

Arnér (2006) poängterar att personalen som arbetar inom förskoleverksamhet ibland berättar 

om att de är medvetna om att de ska arbeta med barns inflytande men i verkligheten visar på 

motsatsen i sitt agerande. 

Under mina observationer har jag upplevt att vissa pedagoger inte låter de mindre barnen 

klättra på den stora rutschkanan, då de menar att det finns en liten som passar de små barnen 

bättre. Pedagogerna tror inte på barns förmåga och är rädda att barnen kan göra sig illa. Ett 

spännande resonemang förde Korczak i Mathiasson (2004) och sa att ”i rädslan för att barn 

ska dö låter vuxna inte barnen leva”. Att arbeta med de minsta barnen har alltid handlat om att 

små barn är mycket aktiva och agerar med både sinnen och sin kropp. Johansson (2003) 

beskriver barn som ”pågår” hela tiden, vill veta, förstå och prova gränser i deras omvärld. Att 

ge barnen utmaningar efter deras intresse ser Sheridan (2009) som viktigt och genom att 

koppla till sociokulturella perspektiv menar att lärande hos barn sker med hela deras kroppar, 

därför kan det kognitiva och emotionella lärandet inte särskiljas från varandra. Johansson 

(2008) menar att barn klarar av att ta ansvar för sin lek och mycket mer redan i tidig ålder.  

 

”Det finns situationer där jag brukar säga att det inte går att förhandla om. Något är då 

oförhandlingsbart! Speciellt när det gäller kränkande behandling eller att utöva sin makt på ett 

kränkande sätt. Då måste vi vuxna agera och verkligen vara aktiva att fatta beslut”.  

Lärarna diskuterar ofta och menar att de inte vill ge barnen mycket inflytande när det gäller 

saker som riskerar deras eller andras säkerhet eller gruppens välmående. Just när det gäller 

situationer där barnen visar en kränkande attityd mot andra barn eller vuxna försöker samtliga 

respondenter stoppa eller förhindra det.  
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4.6 Faktorer som påverkar inflytande negativt 

När det gäller faktorer som påverkar barns inflytande och delaktighet i förskolan negativt 

yttrar alla pedagoger sig om storleken på barngrupper och stressiga dagar med många 

arbetsuppgifter och ännu mer ansvar. I allmänna råd och kommentarer för kvalité i förskolan 

(2005) står det att läroplanen Lpfö framhåller att barngruppen ska ses som en viktig del i 

barnens utveckling och lärande, därför för att en grupp ska fungera positivt måste också vissa 

förutsättningar uppfyllas. Det viktigaste anses vara gruppens sammansättning och storlek. 

Stora barngrupper leder till att barnen får mindre möjlighet att påverka sin vardag i förskolans 

verksamhet. Pedagogerna menar att i en mindre grupp får barnen mer inflytande eftersom det 

är lättare att se och höra det enskilda barnet. Det finns även större chans att erbjuda barnen 

olika aktiviteter beroende på vad de vill göra.  

”Just att jobba i smågrupper tror jag är viktigt för att kunna ge barnen inflytande, men hur 

delar vi i så fall barnen? Kan barnen själva styra indelningen eller måste vi pedagoger styra?” 

Enligt Allmänna råd och kommentarer (2005) grundläggs en stor del av barnens värden och 

normer i ett samspel med andra, därför om en grupp är för stor i förhållande till 

personalstyrkan riskerar de positiva effekterna att bytas i sin motsats. I en för stor grupp kan 

barn ha svårt att skapa relationer till andra och vara delaktiga. 

Stora barngrupper, få pedagoger och utökad arbetsbelastning bygger stressiga situationer som 

minskar möjligheten till barns inflytande. En av pedagogerna ger ett exempel på en typisk 

situation då personalen måste skynda iväg med barnen och istället för att låta barnen klä sig 

själva tar pedagogerna över och hjälper till. Även personaltäthet tas upp i Allmänna råd och 

kommentarer (2005) och här menar man att det är viktigt att anpassa personaltätheten till de 

förutsättningar som råder i varje förskola. Tidigare forskning har visat att låg personaltäthet 

och stora grupper har mest negativa effekter när det gäller de minsta barnen på förskolan, 

eftersom de är mycket mer beroende av stabila och täta vuxenkontakter. 

”När vi har ont om personal och man som pedagog inte räcker till för att hjälpa alla barnen, då 

brister barnens inflytande”- sa en av respondenterna. Mina observationer har visat att även 

kontinuitet är viktigt för att barn ska uppleva att de har inflytande. Det nya 

vikarieuthyrningssystemet innebär att det är alltid ny personal som arbetar och det kan 

påverka tryggheten bland barnen men också hur den pedagogiska verksamheten fungerar. 

 

Rutiner kan hindra barns aktiviteter, menar Arnér (2006). Det är svårt för pedagogerna att 

lyssna på barn i stressiga situationer och då kanske man säger ”nej” till vissa initiativ bara för 

att man anser att det är alldeles för tidskrävande. Författaren menar att barn oftast har rimliga 
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skäl till att ta initiativ och söker kreativitet i sina aktiviteter rent spontant. Tyvärr bromsas de 

ofta av pedagogerna, som måste göra en massa annat som de redan planerat eller som ingår i 

deras arbetsuppgifter. 

 Paradoxalt blir fortbildning också en bromsande faktor och tar pedagogerna många gånger 

från barngruppen: ”All dokumentation och reflektion tar ju sådan tid, när ska man hinna med 

det? Nya arbetsuppgifter som ska hjälpa inflytandet kan också minska chansen för att utöva 

den”- menar pedagogerna. 

Många nya arbetsuppgifter och kunskapslyft bland pedagogerna ställer till tidsbrist, då de är 

tvungna att ta olika diskussioner och ställningstaganden under sin arbetstid. Man kan säga att 

det som ska få pedagogerna att bli bättre i sin profession tar dem också ifrån barngruppen om 

dagarna. Ytterligare en paradox som borde diskuteras.  

När det gäller reflektion och dokumentation bör dessa ses som verktyg till att utveckla 

verksamheten. Åberg (2005) menar att det är viktigt att ha med barnen i den här 

utvärderingen. Istället för att gå ifrån barngruppen för att dokumentera och reflektera bör 

pedagogerna involvera barnen i det och det skulle vara ett utmärkt sätt att ge barnen 

inflytande. Pedagogernas roll blir då att låta barn tolka saker på sitt sätt, utifrån deras 

erfarenheter och sedan tillsammans reflektera över helheten, detta anser Arnér (2006) är en 

viktig del i mänsklig tillvaro.  

 

En annan pedagog tillägger att ”en tredjedel av dagen alltid känns stressig”, hon menar att det 

brukar vara lugnast på morgonen och då kan det vara en idé att planera aktiviteter utifrån 

barns inflytande just då. Arnér (2006) belyser att inflytande inte är något som går att planera 

och utöva bara under vissa moment, det handlar om ett förhållningsätt som pedagogen har och 

ska pågå hela tiden i alla sammanhang. Samtidigt anser jag att om pedagogen menade att barn 

kan vara mer delaktiga på morgonen då det inte är lika stressigt, kan det vara en bra 

utgångspunkt till arbete med inflytande. Barn skulle kunna påverka sin situation, exempelvis 

genom att få välja olika aktiviteter efter sina intressen och behov, vilket överensstämmer med 

mina observationer. Det visade att pedagogerna är mer tillåtande när det råder lugn stämning 

på avdelningarna. Samtidigt menar Arnér (2006) att grupper blir lugnare och leken utvecklas 

bättre när barnen möts av ett tillåtande förhållningssätt ifrån vuxna. Detta finner jag 

problematiskt och undrar därför hur dessa olika faktorer samspelar med varandra och 

påverkar förskolans verksamhet. 
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En annan negativ faktor som pedagogerna nämnde är ett dåligt fungerande arbetslag. 

Respondenterna menar att om arbetslaget inte fungerar bra kan det även påverka hur man 

utövar inflytande negativt och skapa osäkerhet bland vuxna. Vuxna som Ferm (1993) anser är 

viktiga förebilder för barn. Under mina observationer upplevde jag att pedagoger som inte har 

samma barnsyn och förhållningsätt visar på svårigheter i samarbetet, vilket kan skapa en 

känsla av otrygghet både bland vuxna och barn. Bristfällig kommunikation verkar vara det 

största problemet i ett dåligt fungerande arbetslag. 

Att arbeta i ett arbetslag förutsätter att personalen utvecklar samma värderingar, samma syn 

på barn och deras utveckling och lärande utifrån uppsatta mål. Det är viktigt att gemensamt 

reflektera över sitt arbete och hur det kan utvecklas, står det i Allmänna råd och kommentarer 

(2005).  

 

4.7 Pedagogernas uppfattning om barnens medvetenhet kring det egna inflytandet 

I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) betonas vikten av att barnens inflytande i 

vardagen måste synliggöras och återkopplas för att barn ska förstå innebörden av det och 

utveckla förståelse för hur demokrati fungerar. 

Samtliga pedagoger visade förståelse för att barn borde känna sig medvetna om att de har rätt 

till inflytande och när detta sker. I pedagogernas övriga resonemang kan jag se tecken på 

osäkerhet om hur de ska göra barn medvetna om att de faktiskt har inflytande över sin vardag 

i förskolan. ”Det dyker hela tiden upp nya frågor som vi diskuterar utifrån detta ämne, för det 

som vi tycker är ett inflytande upplevs kanske inte så av barnen. Det som känns mest aktuellt 

just nu är hur vi ska göra barnen medvetna om sitt inflytande och hur vi ska ställa frågan för 

att få tag i svaret.” - sa en av respondenterna 

”Vi har just nu frågat våra barn frågor kring verksamheten och där är en fråga om vad barnen 

tycker att de kan bestämma om på vår avdelning. De svar vi fått visar att de mest tycker att de 

kan bestämma över sin egen lek”- sa en annan. 

Ett framträdande resonemang bland pedagogerna är att man borde benämna och tydliggöra 

inflytande. Tyvärr upplever pedagogerna inte att det görs i dagens läge och menade att de 

saknade kunskap om hur man konkret ska göra barn medvetna. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) anser att för att höja kvalitén på förskolan måste pedagogerna synliggöra 

det demokratiska arbetssättet genom att göra det tydligt för barnen när de är delaktiga och 

sätta ord på alla handlingar om inflytande och delaktighet. 
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 ”Vi har inte diskuterat med barnen inflytande och så, och vi är dåliga på att framföra vad vi 

sysslar med”- menar en av pedagogerna och tar fram ett exempel. 

”När vi är ute i skogen och räknar pinnar eller skriver, att man inte berättar för dem att det är 

matte och språk man håller på med. Det händer automatiskt, precis som med inflytande”. 

Pedagogen menar att det hade varit viktigt att göra barnen medvetna om den kunskap som 

skapas under alla dessa tillfällen, vare sig det handlar om ämnen som matematik eller 

demokrati.  

En intressant åsikt gällande medvetenheten hos barnen angående deras eget inflytande var att 

barnen vet exakt när de konkret får välja mellan olika möjligheter och när de får ett nej eller 

ett ja från pedagogerna. Det här skulle man kunna bearbeta med barnen för att få dem att 

förstå att de faktiskt kan påverka sin egen situation, menar pedagogen. Åsikterna är delade här 

och medan vissa pedagoger menar att barn inte är medvetna om sitt inflytande påstår andra att 

barn är aktiva och ofta visar vad de vill göra och genom detta blir medvetna om sin 

delaktighet i verksamheten.  

”Vi skulle trycka på ord något mer! Och i med detta berätta för barnen om vad vi gör, det är 

inte alltid man gör det. Idag när vi bakade skulle vi egentligen räkna och så, men jag var så 

stressad att vi bara bakade snabbt så vi blev klara”. – sa pedagogen. 

Hon menade att ämnesbegrepp börjar i grundskolan och där kommer även mer uttryck om 

barns inflytande. Hon anser att arbetet kring detta är väldigt nytt och att personalen behöver 

träna inför barnen och sig själva på att utöva och utrycka sig om det. Inte minst föräldrarna är 

det viktigt att benämna och synliggöra det för. Pedagogen menar att det ändå måste vara 

lättare att benämna för barn att man sysslar med matematik när man bakar kakor, än att 

berätta att man faktiskt utövar demokrati. 

 

4.8 Pedagogernas reflektioner  

”Det är kul att barn får göra det jag inte fick göra när jag var liten”- säger en av barnskötarna. 

”Det är stor skillnad på den tiden man själv växte upp” – tillägger hon sen och menar att hon 

inte hade samma förutsättningar när hon växte upp.  

Pedagogerna jämför sina förutsättningar när de var små med barnens idag. De menar att 

utvecklingen har gått framåt och barn idag har andra möjligheter till att påverka sitt liv och 

därigenom sin framtid.  Under intervjun berättade respondenterna om att det pågår 

fortbildning i kommunen och att de aktivt tar del av nya kunskaper. Det senaste var bland 

annat demokrati i förskolan och dokumentation som utvärderingsredskap. 



	   38	  

Samtliga pedagoger diskuterar ofta kring barns inflytande, de vill att barnen ska ha möjlighet 

att påverka sin vardag. En viktig reflektion som framgick hos pedagogerna i min studie är att 

de flesta ansåg tidigare att de redan arbetar med barns inflytande men först nu, efter att ha 

deltagit i undersökningen förstod vad det innebär.  

”Vi har ständiga diskussioner om hur vi ska planera verksamheten utifrån barnens intressen 

och behov”- sa en av pedagogerna. 

Arnér (2006) påpekar att det är viktigt att utbyta tankar och erfarenheter i arbetslaget, för att 

inte riskera att man fastnar i ett invant arbetssätt och menar att många pedagoger väljer av 

bekvämhetsskäl att arbeta ”som de alltid gjort”. Detta anser författaren inte gynnar 

utvecklingen hos varken barn eller vuxna. Det är viktigt att prata i stora arbetslaget, att alla 

pedagoger från de olika avdelningarna samtalar och sedan att analysera dessa samtal i det 

närmsta arbetslaget på varsin avdelning. Pedagogerna menar att man får mer perspektiv och 

idéer om man reflekterar med flera och inte bara dem som man dagligen arbetar med.  

”Det händer inte ofta, kanske en gång i månaden att vi träffas alla anställda på denna förskola 

men också pedagogerna från andra förskolor i samma rektorsområde. Då brukar vi ta upp 

sådant som är aktuellt i den nya läroplanen”.  

Pedagogerna visade uppskattning för min studie och menade att de har fått en större 

medvetenhet kring demokrati i förskolan. 

5. Sammanfattning av resultat, analys och slutsatser 

 
Syftet med min studie var att undersöka hur pedagogerna uppfattar begreppet barns inflytande 

och hur de resonerar kring barns inflytande i förskolans verksamhet.  

Samtliga pedagoger resonerade på liknade sätt kring begreppet barns inflytande och menade 

att inflytande har en bredare innebörd än delaktighet. Pedagogerna har tagit fram definitioner 

av båda begreppen och delade uppfattningen om att inflytande handlar om att kunna påverka 

sin tillvaro och att barn har möjlighet till att bestämma om vad som sker i deras vardag. 

Delaktighet enligt pedagogernas uppfattning är när barn tar del och påverkar det som 

pedagogerna redan bestämt. Pedagogerna upplevde att barn har inflytande i situationer när de 

blir hörda, respekterade och bjudna till dialog, men också i de situationer där de kan visa sitt 

egna initiativ. Den teoretiska bakgrunden bekräftar pedagogernas uppfattningar och 

framhåller att begreppet inflytande kopplas till demokrati och till barns möjlighet att påverka 

sin vardag i förskolan. Samtliga författare belyser att det handlar om barns rätt och 

pedagogernas uppdrag, som går ut på att skapa förutsättningar för denna rätt. Pedagogernas 
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ökade medvetenhet kring inflytande ser jag som den största skillnaden i jämförelse med 

tidigare forskning och litteratur, som framhävde att det råder ovisshet bland förskolans 

personal. Att pedagogerna fortfarande visar osäkerhet i frågan om hur demokratin ska utövas i 

det dagliga arbetet med barnen är fortfarande oförändrad. Pedagogernas ökade medvetenhet 

beror på att det pågår fortbildning i deras kommun och de har redan varit delaktiga i att 

studera styrdokumenten samt utveckla och reflektera med lärarkollegor från andra förskolor i 

rektorsområdet. 

Ett dominerande resonemang i min studie är att pedagogerna upplever att det förekommer 

skillnader i hur man utövar inflytande beroende på barnens ålder, individen, gruppen men inte 

så mycket på grund av kön. Enligt pedagogerna påverkar både fysiska och psykiska miljön 

arbetet med inflytande och delaktighet. Majoriteten av respondenterna menar att psykiska 

miljön och pedagogernas förhållningssätt kan uppmuntra barnens vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande, genom att visa respekt för olika uppfattningar och åsikter. När det gäller fysiska 

miljön varierade åsikter i fråga om hur den ska utformas och det upplevde jag i mina 

observationer. Visa pedagoger menade att ständigt ha en vuxenordning kan vara ett hinder för 

barns kreativitet, medan andra såg det som en rörig, kaotisk miljö som de finner problematisk. 

Kommunikationen anser pedagogerna är avgörande för barns inflytande, dock uppstod 

dilemman i frågan om barn som inte hade språket med sig. Utifrån mina forskningsresultat 

har jag också kommit fram till att pedagogerna ger barnen mindre inflytande när det gäller 

frågor som berör omsorg.  

Till skillnad från tidigare forskning i min undersökning utgår jag från pedagogernas 

perspektiv och analyserar hur de resonerar kring inflytande i deras arbetssätt. Trots det finner 

jag många liknelser med vad andra forskare redan har uttalat sig om. Både intervjuer och 

observationer har visat på att pedagogerna fortfarande är osäkra när det gäller hur inflytande 

ska utövas i praktiken, under liknande omständigheter som exempelvis Arnér (2006) tar upp i 

sin forskning.  

På vilket sätt har min undersökning betydelse för pedagogerna i förskolan? 

Respondenterna har visat stort intresse och uppskattning för min studie, de menade att det var 

givande att jag tagit upp ämnet och startat diskussioner. Åberg (2005) menar att det 

demokratiska arbetssättet är en pågående process, utan slut. Min studie bekräftar det genom 

att det väcks upp nya frågeställningar. Pedagogerna säger att det måste fungera för alla 

barnen, men demokrati berör alla, även vuxna. Då anser jag att det måste fungera för 

pedagogerna med. Det är viktigt att ta upp pedagogernas situation, där de upplever att de 

främsta faktorer som påverkar deras dagliga arbete med barnen är oberoende av dem själva.  
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Pedagogerna berättar om personalbrist, stora barngrupper och fler nya arbetsuppgifter som tar 

fokus ifrån lek och lärande. Inte minst när det gäller att lära ut demokrati. En rimlig slutsats 

skulle därför kunna vara att om pedagogerna anses vara förebilder, enligt Ferm (1993), vilket 

exempel kan de visa barnen när de ofta kämpar under stressiga omständigheter? Även om de 

är medvetna om vikten att arbeta med inflytande i förskolan bromsas pedagogerna av de 

svårigheter som de möter i arbetslivet till vardags. Kvalité i förskolan måste handla om 

kvalité för barn men också för personalen. 

 

Avslutningsvis  

Ett gemensamt synsätt på barn och ett tillåtande förhållningssätt är viktigt i ett demokratiskt 

samhälle, inte bara innanför grindarna till förskolan. Pedagogernas uppgift enligt 

styrdokumenten för förskolan är att stimulera det kompetenta barnet med lyhördhet, respekt 

och gemensamma beslut kring miljön och verksamheten. Det måste finnas tid och utrymme 

för både pedagogerna och barnen till reflektion och dubbelriktad diskussion. Pedagogerna 

måste finnas där som stöd för att lotsa barnen framåt och bjuda på givande och 

entusiasmerande dagar på förskolan, där det finns möjlighet för social interaktion och 

ansvarstagande ner till det individuella barnets behov – inte minst för pedagogernas egna 

utveckling och arbetsstimulans. Att bejaka barns initiativ och öka barns inflytande är ledorden 

som föreslås styra förskolorna. Detta kräver medvetna och självsäkra pedagoger och 

förskolepersonal som är kompetenta i sin roll och trygga tillsammans med barnen i den 

demokratiska förskolan, som tydligt motiverar sina handlingar och resonemang med barnen. 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Genom att ställa rätta frågor får man bättre svar.  Med den inledningen vill jag föreslå att den 

ökade kompetens jag bidragit med i min studie, kan kanske öppna upp fler dörrar i 

fördjupningen och vidare studier kring den demokratiska situationen på förskolorna. 

Då det saknas forskning om hur personaltäthet, barngruppsstorlek, utseende på barngrupper 

utifrån olika sociala och etniska faktorer samspelar och påverkar förskolans verksamhet, 

finner jag det intressant att fördjupa sig i vidare forskning. Det är även intressant att få reda på 

hur pedagogernas nya arbetsuppgifter påverkar deras arbete med barns inflytande. 

Eftersom ingen av pedagogerna nämnde det i min studie, skulle en annan viktig aspekt kunna 

vara att undersöka hur begreppet barns inflytande uppfattas, tolkas och används i arbete med 

barn som befinner sig i svårigheter.  
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7. Bilagor 

	  

7.1 Informationsbrev 

 
Bästa pedagog i förskolan! 
 

Jag är student som läser på lärarutbildningen vid Halmstads Högskola med inriktning mot de 

tidigare åldrarna. Inom lärarutbildningen ingår en avslutande examinationsuppsats, som jag 

nyligen har börjat arbeta med. Min uppsats kommer att handla om barns inflytande i 

förskolan. Syftet är att ta reda på hur ni pedagoger uppfattar begrepp barns inflytande och hur 

ni resonerar kring barns inflytande i förskolans verksamhet. 

 

Min önskan är att ni som pedagog inom förskolan, såväl förskollärare som barnskötare vill ta 

dig tid att ingå i grupp intervju. Jag kommer att använda mig av en intervjuguide som 

innehåller frågor som hjälper strukturera diskussionen.  

Jag kommer att spela in intervjun enbart för min egen skull och ni kan när som helst avbryta 

om det känns obekvämt. Undersökningen kommer jag att använda endast i forskningsändamål 

och om ni önskar, får ni gärna ta del av mitt examensarbete. 

 

Önskar ni ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller intervjun är ni välkomna 

att höra av er till mig på telefon eller mejl. 

 

Jag hoppas ni vill medverka! 

Tack på förhand Monika Lundberg Bengtsson 

 

Tel. 0760152451 

monikalundberg@telia.com 
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7.2  Frågor till intervju. 

 
 

1. Hur ser din bakgrund ut, ålder, utbildning, erfarenhet, specialutbildning? 

2. Vad innebär begrepp inflytande och delaktighet för dig? 

3.  Kan du berätta om en/flera situationer där du upplever att barn har inflytande? 

4. Upplever du att det finns skillnader i barns inflytande beroende på ålder, kön? 

5. Upplever du att det finns skillnader i barns inflytande beroende på individen, gruppen? 

6. Vilka faktorer och hur påverkar dessa arbetet med inflytande och delaktighet på er 

förskola? (fysiska miljö, psykiska miljö) 

7. Upplever du att barnen är medvetna om sitt eget inflytande? 

8. Vad anser du att barnen inte bör ha inflytande över? Motivera. 

9. Hur upplever du att ni i arbetslaget reflekterar över verksamhetens 

svårigheter/möjligheter till barns inflytande/delaktighet? 

10. Är det något som du vill tillägga? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


