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Abstract 
Barns inflytande i förskolan är ett aktuellt ämne som dessutom anses vara otroligt komplext, 

både att förstå begreppet och att arbeta med. Vårt syfte är att synliggöra de normer som 

kännetecknar en verksamhet där barn får möjlighet till inflytande och vilka konsekvenser det 

får för verksamheten. Arbetet tar avstamp i kulturanalytisk teori och utifrån ett normkritiskt 

perspektiv diskuteras sedan resultatet. Vi har utfört en mikroetnografisk studie och data har 

samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och observationer. Empirin har samlats 

in på två avdelningar på två olika förskolor. Vårt resultat synliggör såväl möjligheter som 

hinder för barns inflytande. Det som framkommer är att pedagogernas barnsyn ligger till 

grund för det förhållningssätt som de har till barns inflytande. Vidare påverkar deras barnsyn 

om de närmar sig ett barns perspektiv eller inte vilket är avgörande för barns möjlighet till 

inflytande.  Pedagogernas förhållningssätt är också avgörande för de normer som kommer till 

uttryck i verksamheten. Sammanfattningsvis visar resultatet att de normer som finns i 

förskolan skapar både möjligheter och hinder och att de samverkar med varandra.  

Nyckelord: barns perspektiv, barnsyn, inflytande, kulturanalys, mikroetnografi, normer, 

normkritiskt perspektiv, pedagogers förhållningssätt.  

In English 
Children’s influence in preschool is a highly debated subject and it contains much complexity, 

both defining the word and working with the subject. The purpose of this study is to highlight 

norms that signifies a preschool where children have the possibility to influence their 

everyday life and the consequences that arise. The study begins in the culture analytic theory 

and use a norm critical perspective to discuss the results. As a methodology we have used the 

micro-ethnographic approach, where data has been collected using semi-structured interviews 

and observations. The empirical material comes from two departments, from two different 

preschools. The result presents both possibilities for and obstacles to children’s influence. The 

prominent result shows that teacher’s view on children determines their approach to 

children’s influence. Their view on children also plays a significant part on whether or not 

they try to understand a child’s perspective, which is of great importance for children’s 

possibility to have influence. Also, the result shows that teacher approach plays a significant 

part in what norms become significant in preschool. As a conclusion our result shows that 

existing norms work both as possibilities and as obstacles to children’s influence and that 

these norms all coexists. 

Keywords: child’s perspective, culture analysis, influence, micro-ethnography, norms, norm 

critical perspective, teacher approach, view on children,  
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1. INLEDNING 
Det här examensarbetet handlar om normer som har betydelse för barns inflytande i förskolan 

och den roll som pedagogernas förhållningssätt spelar i skapandet av dessa normer. Förskolan 

består av många olika normer och pedagogernas barnsyn är grundläggande för om de här 

normerna är bejakande och tillåtande eller kontrollerande (Arnér, 2006).  Utifrån det har vi 

valt att fokusera på pedagogerna i det här examensarbetet och med pedagoger menar vi 

utbildande förskollärare. Begreppet inflytande är komplext och tolkningen skiljer sig åt från 

pedagog till pedagog men även inom forskningen. I det här examensarbetet innebär barns 

inflytande att barnen blir lyssnade till och får en verklig möjlighet att påverka sin vardag 

(Arnér, 2006). Forskning visar att det finns ett samband mellan pedagoger som aktivt arbetar 

med barns inflytande, genom att lyssna på barnen och engagera sig i det som sägs för att 

tillmötesgå och involvera barnen i verksamheten, och hög kvalité på förskolan (Sheridan, 

2001; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 

2009). Sheridan (2001) menar att en förskola med hög kvalité kännetecknas av pedagoger 

som erbjuder barnen möjligheter att påverka verksamhetens alla arenor genom att utmana 

dem att tänka, argumentera, samarbeta, lösa problem, lyssna och därmed lära i en gemenskap. 

Så som vi förstår det, i relation till Sheridans beskrivning av en förskola med hög kvalité, så 

är det viktigt att som pedagog skapa en verksamhet som möjliggör barns inflytande om man 

vill lyfta lärandet och därmed höja kvalitén på förskolans verksamhet. Ytterligare forskning 

visar att det finns ett samband mellan barns inflytande och motivation till lärande och att barn 

som har inflytande över sin lärprocess utvecklar en djupare förståelse för det lärda (Emilson, 

2007; Niemiec & Ryan, 2009). Vidare menar Niemiec och Ryan (2009) att människors inre 

motivation driver dem vidare i den egna lärprocessen eftersom det blir meningsfullt, vilket 

enligt oss innebär att om barnens vardag präglas av ett inflytande så blir lärandet meningsfullt 

och utvecklande.  

1.1 Bakgrund 
Alla förskolor i Sverige måste förhålla sig till Unicefs Barnkonvention (1998) som befäster att 

alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnade till. Vidare specificeras det här 

uppdraget i Skolverkets (2010) läroplan för förskolan (Lpfö) där det står att barn har rätt till 

delaktighet och inflytande genom att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av 

samarbete och beslutsfattande” (s. 12). Det här innebär att barns inflytande är en demokratisk 

rättighet. Vidare är demokratiska rättigheter och inflytande grundat i en barnsyn då man ser 

det kompetenta barnet, det vill säga ett rikt barn som är engagerat i omvärlden och nyfiken på 

att skapa ny kunskap (Dahlberg & Åsén, 2011). Det kompetenta barnet grundas i en 

kunskapssyn som är icke-dualistisk då barn ses som bärare av mängder av olika erfarenheter 

som berikar verksamheten och där pedagogens roll blir likställd med barnens då båda är 

medkonstruktörer (Dahlberg & Åsén, 2011). Dock är barns inflytande ett komplext område 

inom förskolan eftersom det finns en tradition av omsorg och omhändertagande som inte är 

helt förenligt med det kompetenta barnet. Historiskt har synen på barn förändrats i flera 

omgångar under 1900-talet, men enligt Sommer (1998) så har den här förändringen övergått i 
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ett paradigm skifte under 1990-talet. Vi har gått ifrån en syn där barnen anses små och 

bräckliga till en där barnen istället se som kompetenta kunskapsskapare. Vidare menar 

Sommer att barn då ses som resurser i det kollektiva lärandet. Det finns dock motstånd mot 

det kompetenta barnet och här lyfts en risk att barn ges ansvar och tillskrivs förmågor som de 

ännu inte behärskar och innehar (Brun Hansen, 2006). Det kompetenta barnet ska inte 

likställas med ett barn som kan allting på egen hand, utan istället menar Sommer (2005) att 

förändringen som skett handlar om hur man kommunicerar med barn.  Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) så lever det kvar en romantiserad bild av barn som små och 

hjälplösa individer som behöver de vuxnas omhändertagande, trots att man pratar mycket om 

det kompetenta barnet. Den här romantiserade bilden stämmer bra överens med den 

traditionella bilden av förskolan, men den är dåligt förenlig med det kompetenta barnet som 

man som pedagog måste se för att möjliggöra barns inflytande. Ytterligare en aspekt av barns 

inflytande är att förskolans kultur är avgörande för hur demokrati och därmed inflytande tar 

sig uttryck i verksamheten och enligt tidigare forskning är det pedagogernas förhållningssätt 

som präglar kulturen på förskolan (Arnér, 2006; Westlund, 2011 och Emilson, 2007).  

1.2 Problemområde 
Utifrån egna erfarenheter har vi noterat barns inflytande i förskolan ses som komplext av 

pedagogerna. Även forskning belyser denna komplexitet som grundas i såväl svårigheter 

rörande definition av som inställningen till inflytande (Arnér, 2006). Vi uppfattar pedagogens 

förhållningssätt som avgörande för barns möjlighet till inflytande, men också de normer som 

framträder som centrala i verksamheten då dessa kan både möjliggöra och utgör hinder. 

Forskning visar att medvetenhet kring såväl barnsyn som traditioner och normer är avgörande 

för att möjliggöra förändringar (Arnér, 2006; Markström, 2011). Av den här anledningen blir 

det viktigt att identifiera de förhållningssätt och normer som är av betydelse för barns 

möjlighet till och hinder för inflytande. Det här mynnar ut i vårt syfte och våra 

forskningsfrågor: 

Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra de normer som kännetecknar en verksamhet 

där barn får möjlighet till inflytande och vilka konsekvenser det får för verksamheten. 

Forskningsfrågor: 

 Vilken betydelse har pedagogernas förhållningssätt för barns inflytande? 

 Vilken betydelse har de normer som kommer till uttryck i förskolans verksamhet för 

barns möjlighet till inflytande?  

 Vilka konsekvenser får barns inflytande för den pedagogiska verksamheten? 

1.3 Disposition 
Det här examensarbetet består av sex kapitel. I första kapitlet synliggjordes problemområdet 

och syfte och frågeställningar presenterades. I andra kapitlet görs en genomgång av den 

tidigare forskning som är relevant för vårt problemområde och den här studiens resultat. 

Kapitel två är indelat i sex huvudrubriker som berör tidigare forskning inom inflytande i 

förskolan och pedagogernas förhållningssätt: Inflytande i förskolan, Barns perspektiv, 

Pedagogernas förhållningssätt, Lekens betydelse för inflytande, Normer och Kvalité och 

lärande som konsekvens av inflytande. I kapitel tre går vi igenom vår teoretiska 
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utgångspunkter som börjar i kulturanalysen för att sedan använda ett normkritiskt perspektiv. 

I fjärde kapitlet beskriver vi våra metodval och här delas kapitlet upp i sex huvudrubriker: 

Metodval: mikroetnografi, Datainsamling, Urval, Etiska ställningstagande, Analysverktyg 

och Studiens tillförlitlighet. Kapitel fem består av studiens resultat och analys och det här 

kapitlet är uppdelat i de 5 rubrikerna Inflytandets komplexitet, Möjlighet till inflytande; 

villkorat av förhållningssätt, Pedagogernas förhållningssätt; att möjliggöra trots hinder, 

Konsekvensen av inflytande, och Sammanfattande analys; de framträdande normerna. I det 

avslutande kapitlet diskuterar vi vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen. Det 

här kapitlet är uppdelat i 4 rubriker: Barnens förskola; där möjliggörandet av inflytande är 

normen, Barnens förskola; där konjunkta normer väger tyngst och skapa kvalité, En kritisk 

ansats till arbetets kvalité och Fortsatt forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Vårt fokus i det här examensarbetet är att synliggöra normer och pedagogers förhållningssätt 

som har betydelse för barns inflytande. Vidare vill vi lyfta de konsekvenser som barns 

inflytande får för verksamheten. I det här kapitlet kommer vi att lyfta fram den tidigare 

forskning som berör barns inflytande i förskolan och som är relevant för vårt problemområde. 

Kapitlet delas in i följande rubriker; Inflytande i förskolan, Barns perspektiv, Pedagogernas 

förhållningssätt, Lekens betydelse för inflytande, Normer och Kvalité och lärande som 

konsekvens av inflytande. 

2.1 Inflytande i förskolan 
Inflytande är ett begrepp som står för en del komplexitet i såväl tolkning som utförande och 

för att genomföra föreliggande studie behövs det inledningsvis en förståelse för hur tidigare 

forskning skriver fram användandet av inflytande i förskolan. Tidigare forskning lyfter att 

barns inflytande i förskolan är en demokratisk rättighet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003; Arnér, 2006; Emilson, 2007; Lindahl 2005). Barn har rätt att inom demokratiserings 

processen kräva att vuxna ser dem, lyssnar på dem och tillåter dem att påverka sin egen 

tillvaro (Lindahl, 2005). Vidare lär sig barn demokrati genom att göra egna praktiska 

erfarenheter, vilket pedagogerna på förskolan måste skapa förutsättningar för. En viktig del av 

att lära sig demokrati är att få reellt inflytande över alla delar av sitt liv, inklusive förskolans 

verksamhet. En problematik är dock att det krävs såväl kunskap som tid och utrymme för att 

möjliggöra inflytande (Lindahl, 2005).  

Att inflytande är kopplat till demokratiska rättigheter innebär att pedagoger måste förhålla sig 

till begreppet.  Däremot förenklar det inte begreppet och möjliggör inte förståelsen för hur 

inflytande kommer till uttryck i förskolan. Det behövs också en tydlig definition av vad 

inflytande betyder för att kunna synliggöra de förhållningssätt och normer som påverkar barns 

inflytande.  Arnérs (2006) studie problematiserar svårigheterna med inflytande när hon 

analyserar ett utvecklingsprojekt kring hur pedagoger kan förändra sitt förhållningssätt till 

barns inflytande. I studien lyfts det att forskare inte behandlar delaktighet och inflytande som 

två separata begrepp. Arnérs studie blir av betydelse för det här examensarbetet då den 

synliggör samma problematik bland pedagoger som använder begreppen inflytande och 

delaktighet som synonymer, vilket försvårar arbetet. Inflytande innebär att barnen har en 

verklig möjlighet att påverka sin egen vardag medan delaktighet endast innebär att barnen får 

ta del av något som andra bestämt. Det blir svårt att arbeta med inflytande om man inte har 

förståelse för begreppet eller om man har olika tolkningar inom arbetslaget (Arnér, 2006). 

Enligt Sandberg och Eriksson (2010) är det just pedagogernas tolkning av begreppet 

inflytande som möjliggör eller hindrar barns inflytande. I deras studie var syftet att undersöka, 

analysera och beskriva pedagogers uppfattning om barns delaktighet i vardagen på förskolan 

och de fann att pedagogerna ofta blandar ihop delaktighet med inflytande vilket försvårar 

arbetet. De fann att attityder bland pedagoger, förskolans rutiner och struktur var de största 

hindren för inflytande.  

2.2 Barns perspektiv 
I föreliggande studie är pedagogernas förmåga att närma sig ett barns perspektiv av stor 

betydelse då det krävs att man närmar sig ett barns perspektiv för att möjliggöra barns 
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inflytande (Johansson, 2003; Emilson, 2007; Qvarsell, 2011; Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003).  Barns erfarenheter är grundläggande för inflytande och pedagogerna 

behöver närma sig ett barns perspektiv för att synliggöra dessa erfarenheter (Johansson, 

2003). Resultatet i hennes fenomenologiska studie visar att pedagoger behöver förstå barnens 

perspektiv för att utforma en pedagogisk verksamhet där deras beslut grundas i barnens bästa. 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att inflytande och barns perspektiv är 

”ömsesidigt beroende av varandra” (s.71) då de menar att den vuxna behöver förstå att barn 

har ett eget sätt att tolka omvärlden. Deras studie lyfter, en för det här examensarbetets 

problemområde viktig aspekt, att när pedagogerna lyckas med att närma sig ett barns 

perspektiv så upplever barnen att de blir förstådda och delaktiga. Barnen känner att 

pedagogerna lyssnar på dem, respekterar dem och låter deras intresse finnas med i 

verksamheten och när barnen erfar detta menar författarna att barnen har ett reellt inflytande 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Qvarsell (2011) utvecklar detta ytterligare, i sin 

etnografiska studie som har till syfte att synliggöra vad barn tycker är viktigt inom området 

demokrati och inflytande. Hon lyfter att man som vuxen behöver närma sig ett barns 

perspektiv på vad barnet definierar som inflytande, eftersom det enligt hennes resultat ofta 

skiljer sig från den vuxnas definition av begreppet. Många gånger blir inflytande för vuxna 

synonymt med att bestämma eller vara delaktig i beslutsfattande. Barn, däremot, uppfattar 

ofta inflytande som möjligheten att delta i en gemenskap där de får utrycka sig fritt, bli 

lyssnade till och lyssna till andra i en ömsesidighet (Qvarsell, 2011)  

2.3 Pedagogernas förhållningssätt 
Pedagogernas barnsyn ses i föreliggande studie som grundläggande för deras förhållningssätt 

då det styr om pedagogerna närmar sig ett barns perspektiv eller inte, vilket är avgörande för 

barns möjlighet till eller avsaknad av inflytande i förskolan. Johansson (2003) identifierar tre 

förhållningssätt som innebär tre olika perspektivtaganden. Det första förhållningssättet är att 

barn är medmänniskor, vilket innebär att pedagogerna uppmärksammar barns perspektiv och 

använder barnens erfarenheter för att ge dem inflytande i sina liv inom ramen för det som är 

möjligt i förskolan. Det andra förhållningssättet utgår ifrån att vuxna vet bättre. Pedagogerna 

ser då barns perspektiv men väljer bort det för att framhäva sitt eget som det bästa för barnet, 

det vill säga ett barnperspektiv. Det tredje förhållningssättet är att barns intentioner är 

irrationella, vilket innebär att pedagogerna utgår endast från sitt egna vuxenperspektiv och ser 

barns erfarenheter som hinder och problem. En problematik som framkommer, och som är av 

betydelse för det här examensarbetets normdiskussion, är den dubbelhet som finns inom 

området barns inflytande. Dubbelheten beror på att pedagogerna både ska se barn som 

kompetenta med rättigheter och som sårbara och beroende av vuxna. Johansson kommer fram 

till att det viktigaste är att man som pedagog har möjlighet att se ett barns perspektiv i olika 

situationer. Därefter kan man välja att närma sig det eller vidhålla sitt vuxenperspektiv, vilket 

om barns bästa är motivationen innebär ett barnperspektiv. Även Berthelsen och Brownlee 

(2005), vars syfte är att beskriva hur pedagogerna ser på den roll barns inflytande har i 

lärandet, diskuterar dubbelheten inom området. De menar att en problematisk aspekt av barns 

rättigheter och inflytande ligger i de vuxnas önskan att både vilja skydda barn och ge dem 

demokratiska rättigheter. Däremot anser de, till skillnad från Johansson (2003), att den största 

anledningen är att vuxna fortfarande underskattar barns kapacitet. Med utgångspunkt i den 
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dubbelhet som lyfts av såväl Johansson (2003) som Berthelsen och Brownlee (2005) är det i 

föreliggande studie av stor betydelse att studera relationen mellan det kompetenta och sårbara 

barnet. 

Pedagogernas förhållningssätt är avgörande för barns inflytande i förskolan och det här 

speglas inte enbart i vad de gör utan också i hur de gör det. Emilson (2007), vars syfte är att 

belysa barns möjlighet till inflytande i förhållande till pedagogernas kommunikativa kontroll, 

lyfter fram pedagogernas förhållningssätt som avgörande för barns inflytande. Det som 

framkom i studiens resultat var att pedagogens kontrollmetod i kommunikationen var den 

avgörande faktorn för hur barns inflytande möjliggjordes. När pedagogen utgick ifrån en 

närhet till barns erfarenhetsvärld och utgick ifrån en förståelse för barns perspektiv så utövade 

pedagogen en kontroll som bjöd in till barns inflytande. Pedagoger kan göra ett val att 

antingen utgå ifrån ett närmande av barns perspektiv i sin kommunikation eller kan de utgå 

ifrån regel- och normstyrd kommunikativ kontroll, vilket minskar barns inflytande (Emilson, 

2007). I likhet med Emilson synliggör föreliggande studie kommunikationens roll i barns 

inflytande. 

2.4 Lekens betydelse för inflytande 
I föreliggande studie är leken nära förknippat med barns inflytande då den ses som en viktig 

källa till egna initiativtagande och barninitierade aktiviteter där möjligheten till inflytande är 

stor (Westlund, 2011). En stor anledning till det här är att de vuxna då står tillbaka och bara 

finns i barnens närhet. Vidare menar Westlund att en av anledningarna till att leken blir så 

viktig för barns inflytande är att barnen själva upplever att de kan ha inflytande över allt, det 

handlar alltså inte bara om valmöjligheter utan total bestämmanderätt över material, innehåll, 

lekkamrat och ofta även plats. Även Bae (2009) identifierar, i sin mikroetnografiska studie om 

barns möjligheter till inflytande, barns lek som den plats där barns inflytande är som störst. 

Dock problematiserar Bae utgångspunkten att använda sig av leken för att uppnå inflytande då 

hon menar att barn leker för lekens skull och att lek för att lära är ett vuxenperspektiv på 

lekens betydelse. Det innebär att för att leken ska fungera som en väg till inflytande så måste 

den utgå ifrån barnen och inte styras av pedagogerna. Alltför ofta går vuxna in och styr upp 

leken, eller ändrar på den för att göra den mer lärande (Bae, 2009). Pedagogernas styrning i 

leken diskuterar även Tullgren (2003) i sin avhandling där hon har som fokus att identifiera 

barns lek och hur den styrs av pedagogernas användning av makt. Resultatet visar att 

pedagogernas närvaro i leken är en stor källa till styrning och det är avgörande hur 

pedagogerna förhåller sig till den typ av lek som barnen leker. Vidare menar Tullgren att det 

finns en normalisering i leken där barn förväntas leka på ett visst sätt eftersom de annars 

kategoriseras som barn med svårigheter att leka. Den normaliserade leken består av 

traditionellt acceptabla lekar så som familjelekar, medan den avvikande leken ofta återfinns i 

de ”vilda” lekarna. I den normaliserade leken får barnen vara ifred och därmed fria, medan de 

i den ”vilda” leken ofta avbryts eller styrs i rätt riktning vilket gör den ofri (Tullgren, 2003). 

2.5 Normer  
Normer anses generellt spegla oskrivna regler för hur man förväntas handla i olika situationer. 

En utgångspunkt i examensarbetet är att normer därmed synliggör pedagogernas 

förhållningssätt vilket gör dessa avhängiga varandra. De normer och traditioner som finns på 
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förskolan är avgörande för hur barns inflytande möjliggörs av pedagogerna (Arnér, 2006). I 

hennes studie upptäckte pedagogerna att de tog för vana att säga nej och hålla fast vid regler 

helt oreflekterat, istället för att säga ja till barnen. Det här innebar att de sa nej till barnens 

inflytande. Ytterligare en aspekt som framkom i studien var att det är svårt att bryta normer 

och traditioner eftersom det kan innebära att gå emot kollegor som tycker annorlunda. Det här 

försvårar arbetet med att säga ja till barnen ytterligare. Resultatet visar också att pedagogerna 

behöver arbeta medvetet med att se sin egen roll och sitt eget perspektiv för att undvika att 

hålla fast vid traditionsbundna regler och förhållningssätt. Först i pedagogernas reflektioner 

kan en förändring av normerna ske (Arnér, 2006).  Även Westlund (2011) kommer fram till 

att normer kan vara svåra att bortse ifrån och att de ofta går före barns inflytande, vilket är ett 

resultat med stor relevans för det här examensarbetets utgångspunkt att normer är av betydelse 

för barns inflytande. Pedagogerna i hennes studie är överens om att leken är den viktigaste 

arenan för barns inflytande, men trots det så begränsas eller förbjuds viss typ av lek då den 

anses som alltför stökig och vild. Normen som framkommer i hennes studie är att lek ska vara 

stimulerande och utvecklande och därför begränsas lek som bedöms som alltför fysisk eller 

som inte anses tillräckligt kreativ och stimulerande. Ytterligare en problematik framkommer i 

Eriksson Bergström (2013) studie där pedagogerna menar att behovet av att ha kontroll över 

barngruppen går före barns möjlighet till självbestämmande i leken. Vidare framkommer det 

att regler och rutiner styr utformandet av miljön då vissa rum och material endast får användas 

på speciella vis och platser, vilket ytterligare begränsar barns inflytande då förskolans kultur 

präglas av kontroll och regler. Även Markström (2005) menar att normer och traditioner är en 

stor del av förskolans kultur men att dessa inte är statiska utan föränderliga och skapas i 

sociala sammanhang. I studien framkommer det att såväl barn som vuxna väljer att töja på 

gränserna genom att bryta mot normerna eller hitta nya vägar till inflytande. Normernas 

föränderlighet är av stor vikt i föreliggande studie då det ses som avgörande för arbetets 

betydelse.  

2.6 Kvalité och lärande som konsekvens av inflytande 
Barns inflytande har en stor inverkan på barns lärande vilket i sin tur påverkar kvalitén på 

förskolan (Sheridan, 2001). Då föreliggande studie önskar synliggöra konsekvensen av 

inflytande blir det här av stor betydelse. Kvalité sammankopplas i Sheridans studie med barns 

möjlighet att påverka sin vardag genom att de vuxna lyssnar på dem, tar tillvara på deras 

erfarenheter och åsikter och samtidigt utmanar dem vidare. Vidare framkom i resultatet att de 

förskolor där pedagogerna utgick ifrån demokratiska arbetsformer, och barnen själva 

upplevde att de hade inflytande, höll en hög kvalité. När pedagogerna istället utgick ifrån en 

kontrollstyrd verksamhet där barns inflytande var litet, eller saknades helt, bedömdes 

förskolan hålla en låg kvalité eftersom lärandet inte upplevdes som meningsfullt (Sheridan, 

2001). Även Berthelsen och Brownlee (2005) diskuterar barns lärande utifrån deras grad av 

inflytande. Författarna menar att barn som får inflytande finner egna vägar till lärande. Deras 

resultat visar att pedagoger som närmar sig barns perspektiv, med utgångspunkt i barn som 

kompetenta, har större möjlighet att hjälpa barnen i deras lärande. Det här är av relevans för 

det här examensarbetet då en av forskningsfrågorna behandlar de konsekvenser som barns 

inflytande får för verksamheten.  
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Där Bae (2009) och Tullgren (2003) problematiserar pedagogers styrning i leken lyfter istället 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006), i sin teoretiska studie, pedagogernas närvarande 

och deltagande roll i leken för att möjliggöra lärande. De identifierar leken som den arena där 

man som pedagog har störst möjlighet att närma sig ett barns perspektiv, eftersom barn 

använder leken för att bearbeta sina erfarenheter och utbyta erfarenheter med andra barn. 

Vidare identifierar författarna barnens erfarenhetsvärld som grundläggande i lärandet. 

Ytterligare en viktig aspekt är att barn lär sig bäst det som intresserar dem mest, vilket innebär 

att pedagoger som närmar sig barns perspektiv i leken kan ge dem ett inflytande i lärandet. 

Pedagogen har en viktig roll att spela i barns lek för att fånga deras perspektiv men också för 

utveckla leken och därmed lärandet (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om barns inflytande i förskolan och den lyfter barns perspektiv 

och pedagogernas barnsyn som avgörande för hur inflytande kommer till uttryck. Vidare 

behandlas inflytande som en demokratisk rättighet i flertalet studier. Begreppet inflytande 

problematiseras i flera av de forskningsstudier som finns med i vår forskningsöversikt. Det 

framkommer också att leken har en framträdande roll i barns inflytande, men här är studierna 

inte lika entydiga. En del studier problematiserar pedagogernas närvaro i leken utifrån att 

deras styrning begränsar barnens inflytande. Andra menar att pedagogernas närvaro i leken är 

av stor betydelse eftersom den ses som en viktig källa till närmandet av barns perspektiv, 

vilket i sin tur är grundläggande för barns inflytande. Ytterligare en aspekt som framkommer i 

forskningsöversikten är att det finns en koppling mellan barns inflytande och en förskola med 

hög kvalité. Även normernas betydelse för barns inflytande lyfts i ett antal forskningsstudier 

och vilken betydelse dessa har. Dock upplever vi att det saknas en djupare genomgång om 

normernas samverkan och påverkan för möjliggörandet eller hindrandet av barns inflytande. 

Vi saknar också forskning om hur normerna uppstår. Vi kommer att använda oss såväl 

tidigare forskning som vår empir för att på så sätt synliggöra den samverkan som finns mellan 

normerna och hur dessa normer uppstår i förskolan.  
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3. VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Vi har utgått ifrån kulturanalysen i det här examensarbetet och använt oss av ett normkritiskt 

perspektiv för att sammanfatta vårt resultat. Valet baseras på att det primära i den här studien 

är att diskutera hur förskolans normer påverkar barns inflytande och den roll som 

pedagogernas förhållningssätt spelar i skapandet av de här normerna. För att synliggöra 

normerna utgick vi ifrån de mönster som framträdde i vårt resultat. Vi använder oss av Ehn 

och Löfgrens (2001) breda kulturdefinition som innebär att kultur innefattar sociala koder, 

värderingar och föreställningar men också handlingar och färdigheter, vilket vi menar 

återspeglas i normerna.   

3.1 Kulturanalys 
I det här examensarbetet har vi valt att undersöka normer och förhållningssätt i förskolan. Vi 

synliggör vad som kännetecknar barns inflytande genom att identifiera existerande normer. 

Därefter bryter vi ner dessa för att få en förståelse för hur de har skapats och vilken betydelse 

deras samverkan har i verksamheten.  Enligt Ehn och Löfgren (2001) innebär kulturanalys att 

man tittar på värderingar, regler och olika erfarenheter som skapar den kultur som råder inom 

en viss grupp. Därefter plockar man isär dessa för att göra en tolkning av vad de olika delarna 

innebär för helheten. När man pratar om kultur så innebär det enligt Ehn och Löfgren att man 

börjar i något som ter sig betydelsefullt och självklart för de som verkar i praktiken som 

studeras, det vill säga i vårt fall normerna. De menar att företeelsen ska vara så uppenbar att 

ingen har missat dess existens. När man sedan går djupare in i det självklara blir det mindre 

självklart och mer komplext, då små detaljer plötsligt kan te sig mer centrala än det 

uppenbara.  

Enligt Ehn och Löfgren (2001) är det bra att tematisera den kultur man vill beskriva för att 

urskilja mönster och motsättningar. De menar att man använder sig av mönster för att 

identifiera det självklara i verksamheten och därmed skapa ordning i sin empiri. 

Kulturanalysens styrka ligger sedan i att identifiera motsättningar eftersom det självklara då 

blir komplext. Författarna lyfter att man i motsättningarna får syn på hur olika en och samma 

sak kan tolkas beroende på vem det är som tolkar, eftersom det är lätt att fastna i sin egen 

normativa tolkning. Vanliga kategorier inom kulturanalysen kan vara makt, normer, barnsyn 

och miljö. Vi utgick ifrån de kategorier som vi funnit i tidigare forskning när vi gick ut för att 

genomföra våra fältstudier men var noga med att inte låsa fast oss vid dessa. Under vårt arbete 

har vi också fortlöpande diskuterat vårt material och förändrat våra kategorier när vi har 

upptäckt nya infallsvinklar. Ehn och Löfgren (2001) varnar för att låsa fast sig alltför mycket 

vid bestämda kategorier. Istället måste man vara öppen under arbetets gång och hela tiden 

prova sina resultat och analyser gentemot nya perspektiv och kategorier för att inte riskera att 

missa något nytt (Ehn & Löfgren, 2001)  

3.2 Normkritiskt perspektiv 
I det här examensarbetet avser vi synliggöra normer som kännetecknar en verksamhet där 

barn får möjlighet till inflytande och vilka konsekvenser det får för verksamheten. För att göra 

det behövs en förklaring till vad normer är och hur vi tänker analysera de normer vi 

identifierar. Normer kan vara många olika saker och det finns olika definitioner på vad en 
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norm är, men ofta handlar det om handlingsanvisning som ger direktiv om hur ett fenomen 

ska uppfattas eller förstås (Eek-Karlsson 2012). Vidare ökar normers legitimitet ju fler som 

tillägnar sig den.  Martinsson och Reimers (2014) lyfter att det finns många olika normer i en 

verksamhet och att dessa finns överallt omkring oss. Normer består av föreställningar och 

oskrivna lagar som beskriver det förväntade beteendet. Däremot anser Martinsson och 

Reimers att normer är ostabila och därför föränderliga eftersom det finns så många olika 

motsägelsefulla normer. En annan viktig aspekt av normernas motsägelsefullhet är att normer 

aldrig existerar som separata entiteter utan i relation till varandra. Det här innebär att ett antal 

normer samverkar och bildar en så kallad intersektionell konstruktion. Vidare lyfts att normer 

också pekar ut det som anses avvikande vilket kan innebära att normer både möjliggör och 

begränsar människors handlingar (Martinsson & Reimers, 2014).  

Att identifiera existerande normer är en bra början i det här examensarbetet, men för att få en 

verklig förståelse för hur de samverkar och vad det innebär har vi valt att anta ett normkritiskt 

perspektiv. Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) menar att ett normkritiskt perspektiv innebär 

att man ifrågasätter de dominerande tankemönster som finns. Det innebär att man behöver 

granska sig själv och verksamheten kritiskt för identifiera rådande normer. Ytterligare en 

aspekt är att normerna inte kan granskas separat då de verkar intersektionellt och därför 

behöver man granska alla de normer som gemensamt bildar en helhet.  

I den här studien förknippar vi normer kring barn med den barnsyn som finns på förskolan, 

det vill säga den rådande inställningen till hur barn bör vara. Även Sommer (2005) diskuterar 

barnsyn som en norm då han lyfter att hur vi ser på barnen påverkar vilken plats de får ta i 

verksamheten.  Det här relaterar Thorsén (ref. i Eek-Karlsson, 2012) till den maktposition 

som pedagogerna har gentemot barnen. Hon lyfter att det oundvikligen finns en maktfaktor i 

mänskliga relationer och att det ofta är den vuxna som innehar makten. Att pedagogerna 

förstår den maktposition de innehar, och hantera den med ansvar, menar författaren är av 

största betydelse för hur verksamheten formas. Enligt Coleman (1990) så innebär 

maktrelationer att det finns två olika kategorier av normer, konjunkta och diskonjunkta. Han 

menar att den konjunkta normen är allomfattande då den vänder sig till en hel grupp och har 

skapats i en gemenskap. Den konjunkta normen innebär således i förskolan att pedagoger och 

barn har skapat normen i samförstånd och att den gäller för alla. Däremot menar Coleman 

(1990) att den diskonjunkta normen skapas av någon i maktposition och vänder sig mot en del 

av en grupp, vilket innebär att den inte är allomfattande. De som skapat normen styr normen 

och även om det kan finnas en samförståelse runt normens existens, så är det bara den som 

innehar makten som kan förändra den. Ytterligare en aspekt av diskonjunkta normer är att de 

kan leva kvar som en tradition och därmed finnas till oreflekterat. För förskolan innebär 

diskonjunkta normer att pedagogerna skapar normer som riktar sig mot barnen, men som inte 

gäller dem själva. Det innebär också att traditionellt förankrade normer kan leva kvar långt 

efter det att de som skapat normerna försvunnit ur verksamheten.  

3.3. Kulturanalys och normkritiskt perspektiv  
Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna tar vi avstamp i kulturanalysens arbetssätt 

där mönster först skapar ordning i empirin och sedan bryts ner för att synliggöra 

motsättningar. Det göra det självklara komplext. För att identifiera normer och pedagogers 
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barnsyn är kulturanalysen en användbar utgångspunkt, men för att sedan granska barnsyn och 

normer kritiskt och identifiera vad innebörden blir för verksamheten blir det normkritiska 

perspektivet mer avgörande. I det normkritiska perspektivet får vi möjlighet att ta isär 

normerna och sedan sätta ihop dem i enlighet med normernas intersektionella konstruktion. 

Därmed blir det möjligt att synliggöra alla de normer som har betydelse för barns möjlighet 

till inflytande och identifiera hur det påverkar verksamheten.  
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4. METOD 
Kapitel fyra beskriver våra metodval och studiens utformning. Vi redogör för hur vi har gått 

tillväga i förberedelserna och i insamlandet av material. Vidare redogör vi för våra etiska 

ställningstaganden. Vi går också in på hur vi har analyserat och bearbetat vårt insamlade 

material och avslutningsvis diskuterar vi studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval: Mikroetnografi 
Vi har utfört en mikroetnografisk studie som tar sin utgångspunkt i den etnografiska 

metodansatsen. Det är en metod som kännetecknas av forskarens närhet till fältet och enligt 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) vill man förmedla en rik bild av verksamheten och 

det ämne som studeras. Johansson (2009) menar att det handlar om att skapa en trovärdig bild 

av en specifik kultur, vilket kräver att man ser komplexiteten i vardagslivet och därmed 

skapar en mångfacetterad beskrivning av den sociala verkligheten. Inom etnografin är det 

därför vanligt att man kategoriserar och systematiserar det man observerat för att på så vis 

skapa en bild av den kulturen man studerat (Johansson 2009). Det blir enligt Elvstrand, 

Högberg och Nordvall (2009) av största vikt att använda sig av många olika sorters 

datainsamling så som observationer, fältanteckningar och intervjuer för att få en så bred och 

mångfacetterad förståelse för kulturen som möjligt, vilket även Bryman (2013) lyfter när han 

beskriver etnografin som en flermetodsforskning. Även Johansson (2009) menar att olika 

datainsamlingar är viktiga men att man ofta har en huvudkälla. Vårt fokus var att identifiera 

den roll som pedagogerna har i möjliggörandet av barns inflytande och därför valde vi att 

använda en etnografisk metod som Johansson (2009) benämner som intervjustudie plus 

observationer. Det här innebar att intervjuerna fick framträdande roll i vår studie.   

Kullberg (1996) menar att miljön ska vara naturlig för forskaren, vilket den är i vårt fall då vi 

sedan tidigare har en professionell relation till de båda förskolorna. Det är också av stor 

betydelse enligt flertalet forskare att man tillbringa mycket tid i den studerades miljö 

(Lalander, 2013; Bryman, 2013; Johansson, 2009). Eftersom vi inte har möjlighet att 

tillbringa den tid som krävs har vi valt att utföra en mikroetnografisk studie, vilket enligt 

Bryman (2013) innebär att man fokuserar sitt tema utifrån en specifik aspekt. Vi har valt ut 

barns inflytande som tema och den specifika aspekten berör de normer som har betydelse för 

barns inflytande. Vi har, för att öka vår kunskap om ämnet, utfört en forskningsöversikt över 

barns inflytande. Den här översikten har vi dessutom kompletterat med ytterligare forskning 

som vi ansåg nödvändig för att ha möjlighet att svara på våra forskningsfrågor. 

Forskningsöversikten gjorde vi innan vi gick ut på fältet då Kullberg (1996) lyfter att det inom 

etnografisk forskning är viktigt att vara insatt i sitt valda tema innan man går ut och studerar 

verksamheten. Enligt henne är förförståelsen av ämnet avgörande för möjligheten att 

identifiera viktiga teman i det observerade utan att påverkas av förutfattade meningar. 

4.2 Datainsamling 
Vårt examensarbete är en kvalitativ studie vilket enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär 

att data analyseras språkligt, det vill säga att man skriver fram sin analys i ord, för att försöka 

få en djupare förståelse för det som analyserats. Fejes och Thornberg menar att det är viktigt 

att man utgår ifrån sin metodansats när man väljer datainsamlingsmetoder. Därför valde vi att 
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använda oss av intervjuer och observationer som enligt Bryman (2013) är förknippade med 

etnografiska studier. Ytterligare en anledning till valet av olika metoder för datainsamling är 

att det är av stor vikt att fånga upp miljö, känslor, uttryck och forskarens egna reaktioner i den 

mikroetnografiska studiens resultatdel (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009).    

Då vi valde att göra en mikroetnografisk studie med metodansatsen som Johansson (2009) 

benämner som intervjustudie plus observationer, innebar det att vi började med intervjuerna 

som sedan låg till grund för vårt arbete. Därefter utförde vi observationer för att få en bredare 

förståelse för den studerade kulturen. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) kan man i 

observationer beskriva det man ser endast utifrån sitt eget perspektiv och därför valde vi att 

komplettera med samtal med pedagogerna efter analysen av observationerna. Enligt Svensson 

och Ahrne (2013) ökar man trovärdigheten i studien genom att återkoppla till de människor 

man studerat för att säkerställa att man som forskare uppfattat observationerna på rätt sätt. 

Vidare kan det här leda till ny data. 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi utgick ifrån en lista med teman 

som skulle beröras (bilaga 3). Vi valde den här formen för att den är en flexibel och öppen 

intervjuform som passar i kvalitativa studier. Ytterligare en anledning till vårt val av 

semistrukturerad intervjuform var att vi utförde intervjuerna enskilt på varsin förskola och då 

är den semistrukturerade intervjun att föredra framför den ostrukturerade intervjuformen 

(Bryman, 2013). Anledningen till att vi valde bort en strukturerad intervju var att den vanligen 

används vid kvantitativa studier då man söker kortfattade och tydliga svar som speglar 

forskarens intresse, vilket inte passar en etnografisk studie då tonvikten ligger på att försöka 

förstå den intervjuades perspektiv (Bryman, 2013).  

 För att säkerställa att data från intervjuerna blev så omfattande som möjligt valde vi att både 

använda oss av ljudupptagning och anteckna vid intervjutillfällena. Enligt Bryman (2013) får 

forskaren genom ljudupptagning möjlighet att lyssna på både vad och hur någon säger något. 

När man använder sig av penna och papper som komplettering till ljudupptagning så menar 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2013) att man får en bild av miljön, ansiktsuttryck och gester 

som man annars riskerar att missa med bara en ljudupptagning. Vi valde att genomföra våra 

intervjuer på förskolorna för att få en tydlig och naturlig bild av det som pedagogerna 

förmedlade. Lalander (2013) lyfter att man får ett bättre resultat när man utför intervjuerna i 

pedagogernas naturliga miljö. Det här minskar också risken att intervjusituationen blir 

konstlad på grund av valet av ljudupptagning, vilket Bryman (2013) menar är en av 

ljudupptagningens svagheter. Den här risken minskades ytterligare av att vi valde att utföra 

studien på förskolor där vi sedan tidigare har en professionell relation till pedagogerna. 

Eftersom det är betydelsefullt att ta med detaljerade beskrivningar i en etnografisk studie har 

vi i våra transkriberingar skrivit ner ordagrant vad som sagts och har också inkluderat 

minspel, pauser och andra aspekter som vi har lyft i våra anteckningar. 

4.2.2 Observationer 

Vi ville få en djupare förståelse för existerande normer och den betydelse dessa har för barns 

inflytande och därför valde vi att utföra observationer, vilket är en viktig datainsamlings 
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metod inom etnografin då man ämnar närma sig någon annans perspektiv (Lalander, 2013). 

Vi har utfört enstaka observationer under korta stunder under en fem veckors period då vi 

endast använt oss av fältanteckningar som skrivits ut till utförliga observationer vid ett par 

tillfällen. Vid dessa tillfällen har vi utfört observationerna var för sig.  De har i första hand 

fungerat som ett verktyg för att närma oss verksamheten, vilket är viktigt i den etnografiska 

studien.  Vi har sedan kompletterat dessa med två heldagar då vi observerat tillsammans för 

att få en djupare förståelse. I en etnografisk studie är det viktigt enligt Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (2009) att forskaren deltar i den vardagliga miljön för att se, lyssna och fråga. Vi har 

därför utfört det som Kullberg (1996) beskriver som deltagare-som-observatör under den 

vardagliga pedagogiska verksamheten, vilket innebär att man deltar aktivt. Vi använde oss av 

preliminära anteckningar som bestod av kortfattade citat och nyckelord. I nära anslutning till 

observationerna utförde vi sedan fullständiga fältanteckningar, vilket innebar att vi skrev ner 

observationen i större detalj (Bryman, 2013). Eftersom observationerna genomfördes löpande 

under dagarna så valde vi bort filmning som datainsamlingsmetod då vi bedömde att det 

skulle störa verksamheten. Under de av pedagogerna planerade aktiviteterna antog vi en mer 

passiv roll som liknar den som Kullberg (1996) beskriver som observatör-som-deltagare 

vilket innebär att man som observatör är icke-deltagande. Vi valde att filma under de 

planerade aktiviteterna eftersom det är en bra metod för att repetera intryck och därmed 

uppfatta mer än vad vi vanligtvis gör (Bjørndal, 2011). Vi gjorde också bedömningen att 

filmning med en Ipad i de styrda aktiviteterna inte skulle störa barnen då de, enligt vår 

erfarenhet, är vana vid att bli filmade med det här verktyget i de situationerna. Filmerna 

bearbetade vi i efterhand genom att studera dem flera gånger för att få syn på nya aspekter i 

materialet, därefter valde vi ut relevanta sekvenser som vi transkriberade. Vi valde att 

genomföra öppna observationer då vi inte såg någon grund till att dölja att vi genomförde en 

undersökning och vidare anser vi att det är mer etiskt försvarbart. 

4.3 Urval 
Vi har utgått ifrån såväl bekvämlighets som målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2013) är 

vanligt inom kvalitativa forskningsstudier. Vi valde en avdelning på två olika förskolor där vi 

sedan tidigare har en professionell relation med såväl pedagoger som barn. Som tidigare 

nämnts är det i en etnografisk studie viktigt att man har en förståelse för den kultur man 

undersöker för att kunna tolka data korrekt, vilket var ytterligare en anledning till att vi valde 

förskolor där vi redan hade en förförståelse för verksamheten. Vi valde också dessa två 

förskolor då vi vet att de aktivt arbetar med barns inflytande, vilket var ett medvetet val från 

vår sida. Vi har intervjuat och observerat fyra pedagoger, två från respektive avdelning, för att 

få en djup förståelse för pedagogernas förhållningssätt och rådande normer på förskolorna. 

Ytterligare en anledning till varför vi valde fyra pedagoger var för att vi skulle kunna 

genomföra våra observationer oberoende av vilken pedagog som deltog. Pedagogerna har fått 

de fiktiva namnen Ulla, Alice, Johanna och Kristina. De har alla förskollärarutbildning, men 

det varierar när de genomgick sin utbildning. Kristina har arbetat som förskollärare i 35 år, 

Ulla och Alice i 22 år och Johanna i snart 2 år. Kristina, Ulla och Alice har alla med jämna 

mellanrum gått fortbildningar medan Johanna, som är relativt nyutbildad, inte gjort det. På de 

båda avdelningarna går det 40 barn, som är 3-5 år, varav 31 barn i mer eller mindre 

utsträckning har observerats. Vi inser att vi på grund av studiens storlek och urval inte kan 
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göra någon generalisering, men menar att vi med hjälp av anknytning till teori och tidigare 

forskning i vår diskussionsdel når en viss generalisering. 

Således består vårt empiriska material av fyra intervjuer och flertalet observationer. Materialet 

är insamlat under fem veckor plus två fältdagar på två olika förskolor. 

4.4 Etiska ställningstagande 
Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (codex.vr.se) som delas in i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfyllde vi genom att vi skickade ut ett informationsbrev till 

vårdnadshavare och pedagoger på de båda förskolorna (bilaga 2). Vidare mottog vi även 

medgivandeblanketter där målsman till barnen gav sitt tillstånd att barnen medverkade i våra 

observationer. Därmed uppfyllde vi samtyckeskravet (bilaga 1). Konfidentialitetskravet 

innebär att man som forskare behandlar de uppgifter om de barn och vårdnadshavare som 

deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera de medverkande (Bryman, 2013), 

vilket vi uppfyllde genom att använda fiktiva namn för såväl förskolor som deltagare. 

Dessutom har allt material som vi samlat in förflyttats till ett USB som endast vi haft tillgång 

till för att säkerställa konfidentialiteten, vilket är något som Bjørndal (2011) lyfter som en 

viktig etisk aspekt. Insamlat material har bara använts i föreliggande examensarbete, vilket 

deltagarna är medvetna om, och därmed uppfyllde vi nyttjandekravet. Vi diskuterade och tog 

ställning till Grens princip om självbestämmande (2001, ref i Bjørndal 2011) och var därför 

noga med att alltid fråga barnen om tillstånd innan vi filmade eller observerade. Vi bestämde 

också i förväg att om något barn verkar obekväm med vår närvaro eller visar tecken på att inte 

vilja vara med så skulle vi respektera detta, något som Svenning (2011) lyfter som viktigt när 

man observerar barn.  

4.5 Analysverktyg 
Vi har utgått ifrån det som Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) beskriver som första, 

andra och tredje gradens tolkningar i vårt analysarbete. Det här innebar att vi under våra 

observationer och intervjuer gjorde en första gradens tolkning då vi skrev ner vad vi såg och 

vad vi hörde. I vår analys av intervjuer och observationer använde vi oss av kulturanalysen för 

att bryta ner empirin i olika teman och identifiera vissa mönster. Vi började med att 

transkribera våra intervjuer och observationer. Därefter sorterade vi materialet i olika 

kategorier och teman som vi kunde urskilja. I nästa steg identifierade vi de teman och 

kategorier som vi såg som betydelsefulla för vårt syfte och tolkade dessa genom en andra 

gradens tolkning, vilket enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) innebär att man gör en 

djupare tolkning och frångår det självklara i empirin. Efter att vi frångått det som var 

självklart, och identifierat mer nyanserade teman, skrev vi om kategorierna och analyserade 

med hjälp av vårt normkritiska perspektiv. Här utförde vi tredje gradens tolkning (Elvstrand, 

Högberg och Nordvall, 2009).  

4.6 Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2013) lyfter problematiken med kriterierna reliabilitet och validitet i den kvalitativa 

forskningen. Många forskare menar att dessa begrepp mäter resultat, vilket inte är förenligt 

med den kvalitativa studien som istället förklarar med ord. Vidare lyfter Bryman (2013) att en 
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del forskare inom kvalitativ forskning har valt att omdefiniera begreppen reliabilitet och 

validitet som bedömning av kvalitén, medan andra har valt att tillföra nya kriterier.  Vi valde 

att utgå ifrån Guba och Lincolns (1994 ref. i Bryman, 2013) kriterier rörande tillförlitlighet 

för bedömning av kvalitén i vår studie. Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att försäkra oss om 

trovärdigheten, som motsvarar intern validitet, i vår studie så har vi utgått ifrån etiska 

ställningstagande som diskuterades i föregående kapitel. Vi har dessutom valt att diskutera 

resultatet med de pedagoger som intervjuats och observerats för att säkerställa att vi uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. Vi inser dock att trovärdigheten till viss del består av tolkningar 

vilket alltid är subjektivt. Överförbarhet, som svarar mot extern validitet, har vi försökt uppnå 

genom att använda oss av täta beskrivningar i vår studie, vilket är en viktig grund i 

kulturanalysen enligt Ehn och Löfgren (2001). De täta beskrivningarna innebär också att man 

kan jämföra vår studie med andra liknade studier i andra miljöer eller vid senare tillfällen. 

Pålitligheten, som motsvarar reliabilitet, i vårt arbete menar vi förstärks av att vi har en 

fullständig beskrivning av vår forskningsprocess. Vi har beskrivit såväl problemformulering 

som metoder och urval för att utöka pålitligheten. Dessutom har vi arbetat med kritiska vänner 

som har granskat vår text fortlöpande under hela processen. Vi har även deltagit i 

handledningsseminarier där vi mottagit konstruktiv kritik rörande vårt arbete från såväl 

handledare som medstudenter. Vi inser att objektivitet inom en etnografisk studie är 

problematiskt eftersom man som forskare är en del av den praktik man studerar. För att 

säkerställa konformiteten har vi diskuterat vårt resultat och försökt undvika att lägga in egna 

värderingar. Vidare har vi utfört observationerna gemensamt för att därmed minska risken för 

subjektiva bedömningar av det observerade.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I vår resultatdel kommer vi att presentera utdrag ur intervjuer med pedagogerna som en del av 

förklaringen till våra teman och därefter har vi valt ut observationer som illustrerar dessa 

teman. Vårt resultat genomsyras av såväl möjligheter som hinder för barns inflytande i 

förskolan. Vi tar därför avstamp i det här kapitlet i den komplexitet som barns inflytande 

innebär, vilket presenteras under rubriken Inflytandets komplexitet.  Resultatet visar på vissa 

avgörande gemensamma nämnare som behöver finnas i en verksamhet där barn får inflytande. 

Dessa presenterar vi under rubriken Möjlighet till inflytande; villkorat av pedagogernas 

förhållningssätt. Vidare presenterar vi hur man kan nå inflytande trots hinder och med olika 

tillvägagångssätt, baserat på verksamhetens utformning, under rubriken Pedagogernas 

förhållningssätt; möjligheter trots hinder. Vår fjärde rubrik är Konsekvensen av inflytande 

och behandlar vilka konsekvenser som barns inflytande får för verksamheten. För att 

tydliggöra våra resultat avslutar vi med rubriken Sammanfattande analys; de framträdande 

normerna där vi summerar våra rubriker och synliggör de normer som kommer till uttryck i 

resultatet. I de fall där vi på något vis är delaktiga i utdragen har vi valt att benämna oss som 

Observatör 1 och 2. Pedagogerna på avdelningen Vitsippan har fått namnen Alice och Ulla 

medan pedagogerna på Blåsippan har fått namnen Johanna och Kristina. Som vi tidigare 

nämnt är även barnens namn fiktiva för att säkerställa konfidentialiteten.  

5.1 Inflytandets komplexitet 
Vårt resultat genomsyras av den komplexitet som inflytande innebär för pedagogerna i 

förskolan. Pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring vad inflytande innebär och vilken plats 

det ska ha i verksamheten. Vidare kopplas svårigheterna ihop med skillnader i förhållningssätt 

mellan kollegor. 

Följande intervjuutdrag från pedagogen Kristina (Blåsippan) belyser hennes osäkerhet kring 

inflytandets roll i verksamheten:  

”Inflytande är svårt. Dels i läroplanen står det av vi ska lära dem massa saker, men 

sen ska de ändå få inflytande över verksamheten. Det är lite dubbelt tycker jag, det 

här med inflytande. Och svårt. Vad ska man ha inflytande över och vad menas med 

inflytande? Är det att jag ska få välja vad jag vill leka med på förskolan, att leka 

fritt? Är det att bestämma saker? Det är ett svårt begrepp tycker jag … Vad man 

själv tycker och vad barnen tycker. ” 

Även pedagogen Ulla (Vitsippan) lyfter svårigheten med inflytande men lägger 

till vikten av gemensam förståelse: 

”Jag behöver kanske tänka till, vad står där egentligen i vår läroplan och vad 

betyder det för mig? och för min kollega? och för arbetslaget? Och för hela huset? 

Alltså jag tänker att man måste… att man på något vis… Det är inte bara jag utan 

alla som jobbar med barnen. För man måste ha hela… arbetslaget måste tänka 

samma… För det blir väldigt svårt annars. Ehh… om någon tycker att man inte ska 

ha inflytande… eller det är svårt… men om någon alltid bestämmer såhär (slår 

handen i bordet med jämna slag) att hela dagen ser ut såhär (slår med handen på 

samma vis igen) och jag jobbar åt andra hållet… det blir ju jättekonstigt. Man 

måste ha pratat med varandra, och gärna läst någon litteratur. Man måste både ha 
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litteratur och samtal och reflektion i arbetslaget. Man måste göra det hela tiden. 

Inte kanske en gång om året, utan något man kommer tillbaka till.” 

Pedagogen Johanna (Blåsippan) ser svårigheten med inflytande som relaterad till 

pedagogers olika förhållningssätt, vilket hon menar baseras på såväl utbildning 

som erfarenheter.  

”Pedagogernas förhållningssätt styrs ju lite av vilken utbildning de har och när de 

blev utbildade. Det märkte jag när jag kom ut, att det var stor skillnad på de som 

har läst de senast åtta åren och de som gått för många år sedan, också beroende på 

om de gått någon fortbildning eller inte. Vad har de har läst för teorier i skolan. 

Hela min utbildning var ju Reggio Emilia o sociokulturellt även om vi läste om de 

andra också. Men för några år sedan var det Piaget och behaviorism. O sånt sitter 

ju kvar i väggarna, hur man har jobbat tidigare.” 

I ovanstående intervjuer lyfter pedagogerna upp svårigheterna som finns i begreppet 

inflytande och den roll som deras inställning har för arbetet. Det handlar enligt pedagogerna 

dels om hur man tolkar begreppet men också om hur arbetslaget gemensamt väljer att 

definiera begreppet. Här menar de att olika tolkningar eller inställningar kan försvåra arbetet. 

Vidare menar de att det krävs såväl erfarenhet som utbildning för att arbeta med ökat 

inflytande och att det är av betydelse när man gick sin utbildning, eftersom teorier och 

tankesätt kring barn har förändrats de senaste åren. Johanna menar att tidigare utbildningar 

lutade sig mer åt Piagets utvecklingsidéer medan den nya utbildningen har en sociokulturell 

inriktning. Det här tyder på en verksamhet där det kan råda två olika förhållningssätt rörande 

barnsyn; barnet som utvecklas i stadier och det kompetenta barnet. Vidare menar pedagogerna 

att det kan finnas en konflikt mellan hur man tolkar läroplansmålen och den roll som barns 

inflytande ska ha, då man å ena sidan behöver erbjuda dem olika lärandemål men att man å 

andra sidan ska ge dem reellt inflytande över verksamheten. Sammanfattningsvis så visar de 

här utdragen på ett förhållningssätt där pedagogerna värdesätter utbildning och gemensamma 

diskussioner för att nå en kollegial förståelse då de är medvetna om svårigheterna rörande 

barns inflytande. 

 

5.2  Möjlighet till inflytande; villkorat av pedagogernas förhållningssätt  
Den här rubriken behandlar att möjligheten för barns inflytande villkoras av pedagogernas 

förhållningssätt. Våra resultat visar att det är i närmandet av ett barns perspektiv som 

möjligheten till inflytande grundläggs, men att inflytandet villkoras av pedagogernas 

förhållningssätt rörande ansvar och säkerhet.  

5.2.1 Barns perspektiv; en nödvändighet för inflytande 

Vi har sett i de observationer och intervjuer vi genomfört att barnens erfarenhetsvärld är en 

viktig del av att närma sig ett barns perspektiv, vilket är grundläggande för barns inflytande i 

förskolan. 

 I följande intervju utdrag med pedagogen Kristina (Blåsippan) diskuterar hon att det är 

viktigt att lära känna barnen för att kunna ge dem inflytande:   
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 ”Man behöver ju lära känna barnen. Har man dem längre lär man ju känna dem 

bättre [...] Vi har ju haft våra i nästan två år nu och då känner man ju dem mycket 

bättre. Vet vad de vill och vad de kan och så. Tror det är lättare då att överlåta. Ge 

dem inflytande.” 

Även Alice (Vitsippan) lyfter fram barnens erfarenhetsvärld som en viktig del av 

inflytande arbetet: 

”Inflytande, ja (paus). Man behöver ju prata med barnen själv, alltså det är ju deras 

tankar vi vill ha för att gå vidare. Deras nyfikenhet. Och kanske lite med 

föräldrarna, vad de är intresserade utav hemma. Frågar lite vad de jobbar med 

hemma eller vad de har för aktiviteter. Vad de är intresserade av. ” 

I båda intervju utdragen poängterar pedagogerna att grunden till inflytande finns i 

att lära känna barnen. De identifierar såväl tid med barnen som samtal med och 

om barnen som viktiga delar i arbetet. Det här tyder på att barnens 

erfarenhetsvärld är betydelsefull för verksamheten. Följande observationer 

synliggör hur pedagogerna arbetar med att närma sig ett barns perspektiv på olika 

vis. 

Vi suger i oss kraften 

Det är dags för frukt på Vitsippan och barnen Alexander, Emelie, Rian, Martin, Jana, och 

Vilma, som varit mitt uppe i en lek om Bröderna Lejonhjärta, samlas runt bordet där 

pedagogen Ulla redan sitter. Strax därefter ansluter pedagogen Alice. 

Några barn sätter sig på stolarna och de andra ställer sig inträngda mellan de 

sittande barnen. Barnen pratar ivrigt vidare om sin lek. Det serveras ”apelsinbåtar” 

med skal på och ”bananpengar.” Alexander tar en apelsin och börjar suga i sig 

saften samtidigt som han säger ”Jag suger i mig min kraft.” De andra barnen 

skrattar och börjar också suga på sina apelsiner. Saften rinner ur apelsinerna och 

det blir kladdigt på såväl barnens händer som på bordet. Pedagogen Alice, som 

precis anslutit sig till bordet, undrar vad det är för en kraft de suger i sig varpå Rian 

förklarar att det är eld. Emelie börjar då berätta om Katla. Alice frågar ”vem är 

Katla?” och Emelie förklarar att ”det är en drake som sprutar eld.” Ulla säger till 

Alice ”I Bröderna Lejonhjärta ju.” Samtalet fortsätter samtidigt som barnen suger 

på sina apelsiner.  

Centralt i observationen är att pedagogerna närmar sig ett barns perspektiv genom de frågor 

som de ställer. I observationen blir det tydligt att Alice intresserar sig för barnens samtal och 

vill veta mer om vad det är för kraft som de suger i sig. Hon frågar också vidare om vem 

Katla är för att få ytterligare förståelse för barnens lek. Ytterligare en framträdande aspekt i 

observationen är miljön runt bordet som är tillåtande då barnen får behålla sin gemenskap från 

leken genom att de står och sitter nära varandra och fortsätter samtala. Barnens samtal och lek 

tillåts fortsätta, vilket tyder på att verksamheten är till för barnen.  Barnen får också fortsätta 

sin lek genom att de använder apelsinerna som ett verktyg att vidareutveckla leken, vilket 

tyder på att barnens utforskande och kreativitet värdesätts. I observationen framkommer det 

att Ulla å ena sidan har lyssnat på barnen och har ett intresse för deras lek då hon berättar för 

Alice att det är Bröderna Lejonhjärta som de pratar om och leker. Men å andra sidan tar hon 
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på så sätt bort barnens möjlighet att själva få förklara för Alice vad det är de leker utifrån 

deras perspektiv och på så sätt ha inflytande över samtalets riktning.  

Vi bygger sandslott tillsammans 

Barnen på Blåsippan befinner sig på stranden och Astrid, Fredrik och Oliver har bestämt 

vilken aktivitet som ska genomföras. Pedagogen Johanna står tillsammans med Observatör 1 i 

närheten av barnen. 

Barnen kallar till sig de andra barnen och berättar för sina kompisar att de ska 

bygga ett stort sandslott tillsammans. Barnen skapar självmant olika grupper. 

Några håller på med bräder och pinnar, några bygger på slottet och ytterligare en 

grupp går ner till havet med hinkar. Barnen i de olika grupperna pratar inte med 

varandra. Pedagogen Johanna står tillsammans med Observatör 1 och påpekar att 

det inte verkar som om de jobbar tillsammans med sandslottet. ”De gör sina egna 

grejor” säger hon och skrattar. Observatör 1 svarar med att också skratta och nicka 

instämmande varpå Johanna fundersamt fortsätter ”Kanske är det bara vi som inte 

förstår”. Tio minuter senare förklarar barnen att sandslottet är färdigt. När Johanna 

frågar Astrid vad hon tyckte om aktiviteten så svarar Astrid med ett leende ”det var 

roligt att alla hjälptes åt att bygga.” 

 

I den här observationen framgår det tydligt att barns perspektiv skiljer sig från vuxnas då 

Astrid uttrycker att hon uppfattat det som om barnen samarbetat med sandslottet, medan 

Johanna och Observatör 1 inte förstått det här samarbetet. I observationen blir det också 

uppenbart att Johanna är medveten om att hennes sätt att se på aktiviteten kanske inte är 

densamma som barnens, vilket möjliggör att hon kan närma sig ett barns perspektiv. Det är å 

ena sidan den här medvetenheten som tillåter att barnen själva får styra sin aktivitet utan 

hennes påverkan. Men å andra sidan saknas en kommunikation mellan Johanna och barnen 

under själva aktiviteten för att hon ska ha möjlighet att närma sig barnens perspektiv i 

stunden. När Johanna, efter aktivitetens avslut, väljer att fråga Astrid om hennes syn på 

aktiviteten får Johanna ändå en möjlighet att närma sig ett barns perspektiv och därmed 

utveckla sin förståelse.   

Du kan prova här 

På Vitsippan sitter pedagogen Alice och två flickor, Vilma och Jana, på golvet och pratar om 

en festival som förskolan ska ha. De har bestämt att de ska klä sig i regnbågens färger. 

Alice undrar hur de ska få tag på kläder varpå Vilma svarar att de kan ju sy dem. 

”Jag kan testa för jag brukar sy hemma” säger hon leende.  Jana sitter och tittar ner 

i golvet och pillar lite med sina tår. Sen säger hon tyst ”jag kan inte, jag får inte.” 

Alice tittar på Jana och frågar ”vem är det som säger att du inte får?” Jana svarar 

”jag får inte sy hemma för mamma och pappa.” Alice frågar om hon vill prova här 

på förskolan och då tittar Jana upp och ropar ”Ja!” Vilma säger då ”men du får ju 

inte.” Jana svarar inte sin kompis utan fortsätter istället ”på symaskin, kan vi sy på 

maskinen?” Alice svarar då att de har en symaskin någonstans men att de kanske 

kan börja med att sy med nål och tråd på papper och sedan, någon annan dag när de 

har tid, kan de ta fram maskinen. De reser sig och går in i ateljén.  
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Utifrån Alice uppmärksamhet på Janas kroppsspråk och sätt att uttrycka sig i den här 

observationen har hon möjlighet att närma sig Janas erfarenhetsvärld. Jana tittar ner i golvet, 

pillar med sina tår och säger tyst att hon varken kan eller får. Alice visar att hon uppfattar det 

här som att Jana egentligen skulle vilja sy när hon erbjuder henne att prova på förskolan. 

Vidare framkommer det i observationen att Alice å ena sidan försöker få en bättre förståelse 

för vad Jana menar då hon frågar vem det är som säger att hon inte får, vilket ger henne 

utökad kunskap om Janas erfarenhetsvärld. Å andra sidan ställer hon inte fler frågor utan 

erbjuder direkt Jana att få prova på förskolan och därmed missar hon eventuellt ytterligare 

kunskap om Janas erfarenhetsvärld. Ytterligare en aspekt som blir tydlig i den här 

observationen är att Jana får inflytande över sin tillvaro i förskolan eftersom Alice tar tillvara 

på den kunskap hon får genom att närma sig Janas perspektiv. Det här synliggör ett 

förhållningssätt som utgår ifrån det kompetenta barnet som därmed blir medkonstruktör i 

verksamheten. Jana uttrycker vidare en önskan att sy på symaskinen och Alice väljer att 

bekräfta Janas önskan men förklarar att det får bli en annan gång då de inte har tid just nu. Det 

här visar å ena sidan att Alice ser på Jana som kompetent nog att prova på att sy och att de har 

tid att påbörja en enklare aktivitet. Men å andra sidan framgår det att Janas önskan om att sy 

på symaskin får stå åt sidan för Alice uppfattning om att det inte finns tid, vilket tyder på att 

tidsrutiner är viktiga för verksamheten. Alice uppfattning om att det råder tidsbrist hindra 

Janas möjlighet till inflytande.   

5.2.2 Hinder för inflytande 

Vårt resultat visar att det finns vissa hinder för barns inflytande och i vårt resultat var det 

säkerhet och ansvar som blev mest framträdande.  

I följande intervjuer med pedagogen Ulla (Vitsippan) menar hon att det som villkorar 

inflytande är säkerhet:   

”Det finns egentligen ingen anledning till att de inte ska ha inflytande. Nä, om det 

inte är rent såhär säkerhetsmässigt. Vi klättrar liksom inte över staketet för att de 

vill det. Men då handlar det ju om säkerhet.”  

Enligt pedagogen Kristina (Blåsippan) är också barnens förmåga att ta ansvar ett 

villkor för inflytande:  

”Det här med inflytande. Det har ju också att göra med ansvar. I början erbjuder 

man dem olika saker och successivt får de större ansvar. Man måste ge dem 

möjlighet till att ta ansvar.” 

Pedagogernas inställning synliggörs i ovanstående utdrag då de menar att inflytande kan 

finnas överallt men att det som kan begränsa barnens möjlighet är att det alltid måste vara 

säkert. Det här visar på en verksamhet där säkerhet villkorar barns inflytande. Vidare lyfter en 

av pedagogerna upp att barnen måste visa att de kan ta ansvar för sitt inflytande och att de 

måste tränas i ansvarstagande. Här synliggörs å ena sidan pedagogernas inställning till 

kompetenta barnet som kan ta ansvar och därmed få inflytande. Å andra sidan tyder det också 

på en barnsyn där barn inte är kompetenta utan blir, vilket innebär att de inte heller har 

inflytande från början. I följande observationer syns såväl säkerhetstänkandet som tränandet 

av ansvar. 
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Pang pang med pinnar 

Barnen på Blåsippan befinner sig i skogen. Det ösregnar och barnen springer runt och leker i 

olika grupper. Fredrik, Martin, Vilgot och Oscar leker inne bland träden medan en annan 

grupp barn leker på fortet. Pedagogerna, Kristina och Johanna, står i mitten och dricker en 

kopp kaffe och samtalar, medan de tittar på barnen. 

Några pojkar hittar pinnar som de plockar upp och börjar springa runt och leka 

med.  ”Pang” skriker Fredrik. Vilgot springer vidare och skriker ”du missade.” 

Leken fortsätter och pedagogerna står kvar och tittar. Efter ett tag säger Martin att 

de kan väl vara riddare istället för att leka krig. Pojkarna samlas runt ett stort träd 

med en stor gren som är placerad i höjd med deras midja och som växer ut från 

trädet horisontellt. De placerar sig på vars en sida om grenen och börjar fäktas i 

ansiktshöjd. De skrattar och hejar. Pedagogen Kristina ställer ner sin kaffekopp och 

går ner mot pojkarna samtidigt som hon ropar till dem ”Kommer ni ihåg vad vi 

pratat om med pinnarna. Om att det kan vara farligt.” Hon ber pojkarna komma 

fram till henne och samlar dem i en klunga. ”Ni får jättegärna leka med pinnarna 

men inte uppe i ansiktet. Det var ju det som var regeln.” Pojkarna tittar på Kristina 

och nickar. Martin vänder sig sedan bort och säger ”okej vi fortsätter här borta 

istället” och de går bort till ett lite öppnare område och fortsätter fäktas men nu 

med pinnarna längre ner.   

I den här observationen har barnen inflytande över vad de leker och vilka redskap de vill 

använda i leken. Pedagogerna håller sig i bakgrunden och barnen tillåts leka krig med 

pinnarna. Inte förrän pinnarna närmar sig barnens ansikte väljer Kristina att gå in och pausa 

leken. Hon poängterar att de får leka med pinnarna och fortsätta med sin riddarlek, men att de 

måste följa regeln som finns eftersom det är för deras säkerhets skull då pinna i ansiktshöjd 

kan vara farligt. Det här synliggör att säkerheten går före inflytande. Barnen visar tydligt att 

de förstår genom att nicka, säga okej och anpassar leken efter regeln vilket å ena sidan tyder 

på att de tar ansvar för sin lek. Men å andra sidan väljer pojkarna efter tillsägelsen att gå en bit 

bort vilket kan ses som att de distanserar sig från pedagogerna och därmed förhindra att de 

blir avbrutna igen. Å ena sidan ser man ett tillåtande förhållningssätt till pinnleken genom att 

pedagogerna dricker sitt kaffe och samtalar utan att visa någon reaktion till valet av lek. Å 

andra sidan finns det regler att hålla sig till vilket syns när Kristina pausar leken för att 

påminna om de regler som de diskuterat tillsammans. Barnen har inflytande över sin lek men 

med regler som hindrar.  

Håll bollarna innanför stängslet 

Barnen på Blåsippan har precis avslutat sagostunden efter maten. Oskar, Hannes, Kalle och 

Fredrik frågar pedagogen Johanna om de kan få gå ut på den lilla gården och spela bandy. 

Eftersom Kristina är tillbaka från sin rast och Johanna därför kan vara i rummet på framsidan 

som har fönster ut mot den lilla gården säger hon att pojkarna får gå ut. Johanna sätter sig och 

spelar spel med några andra barn. 

Oskar kommer in och tar fotbollen istället och ställer sig och börjar skjuta den mot 

stängslet. Den hamnar utanför stängslet och han kommer in och ber Johanna om 

hjälp. Johanna hämtar bollen. Nu har även Kalle och Hannes hämtat en fotboll som 

även de skjuter utanför stängslet. Johanna hämtar bollen men säger ”ni får försöka 

hålla bollarna innanför stängslet.” Ytterligare någon minut senar kommer Oskar in 
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och säger ”jag har skjutit upp bandybollen på taket.” Johanna suckar och säger att 

hon inte kan ta ner den därifrån utan de får vänta på ”vaktis.” När Kalle kommer in 

för att be henne hämta bollen utanför stängslet för tredje gången eftersom Oskar 

tagit deras boll och kastat ut den går Johanna ut och kallar till sig alla pojkarna och 

säger ”jag kan inte komma ut här och hämta era bollar hela tiden, ni måste hålla 

dem innanför stängslet. Ska ni vara här ute själva kan ni inte bråka med varandra 

och ni måste faktiskt visa att ni klarar av det.” Pojkarna fortsätter leka ute på 

gården och Johanna går in igen. Inga fler bollar skjuts ut och inga mer bråk 

uppstår.  

Observationen visar å ena sidan hur Johanna ser barnen som kompetenta nog att vara på 

gården själva då hon tillåter barnen att gå ut. Å andra sidan villkoras deras möjlighet att vara 

ute själva av att Johanna behöver ha uppsikt över dem, vilket tyder på att hon även ser 

barnens sårbarhet. I observationen ser vi att barnen har inflytande över sin lek ute på gården 

då barnen själva hämtar nya bollar och byter lekar. Här synliggörs å ena sidan ett 

förhållningssätt som bygger på att verksamheten är till för barnen. Å andra sidan ser vi också 

att det återigen finns villkor för inflytandet, eftersom Johanna säger till barnen att de måste 

visa att de kan ta ansvar för sin lek och samvaro för att få lov att vara på gården själva. 

Barnens agerande efter tillsägelsen visar att de accepterar de villkor som finns för att de ska få 

lov att vara själva ute på gården. Ytterligare en aspekt i observationen är att Johanna ger 

barnen en möjlighet att visa att de kan ta ansvar då hon låter barnen fortsätta leka utan en 

vuxens närvaro ute på gården efter det att hon pratat med dem. Det här synliggör ett 

förhållningssätt som bygger på det kompetenta barnet som kan ta ansvar.  

 

5.3 Pedagogernas förhållningssätt; att möjliggöra trots hinder 
En viktig del av barns möjlighet till inflytande handlar om pedagogernas förhållningssätt till 

inflytande och vilken plats detta inflytande tillåts ta i verksamheten. I våra kommande 

observationer och intervjuer framkommer det att pedagogerna medvetet reflekterar över vad 

som begränsar inflytande, men som kanske inte måste utgöra hinder. Därmed försöker de 

arbeta runt dessa hinder för att istället möjliggöra inflytandet. Det blir också tydligt att 

pedagogerna använder sig av olika vägar för att undvika hinder och närma sig barns 

perspektiv, vilket möjliggör deras inflytande. Såväl samtalet som leken är framträdande vägar 

i resultatet. 

5.3.1 Kaos och ordning i verksamheten 

I följande intervju beskriver pedagogen Kristina (Blåsippan) hur hon har observerat att ett 

hinder för inflytande är att många pedagoger alltför ofta säger nej till barnen utan att 

reflektera över varför och hur fel hon tycker det blir. Hon menar att de pedagoger som 

oreflekterat säger nej hindrar barns inflytande och måste tänka om: 

”Jag tycker det är viktigt att känna att man inte bara säger nej. Ja du vet! skrattar 

hon. Alltså så här, när barnen kommer säger man bara ”Nä de går inte.” Man blir 

liksom en nej sägare. Man får faktiskt tänka efter. Idag kanske det funkar att vi gör 

det här. Det kanske bara är idag. Bara för att jag säger ja idag är det ju inte något vi 

behöver göra varje dag. Ibland måste man fånga barnen när de kommer och inte 

tänka nej det blir jobbigt och jag har inte tid. Istället måste man ibland bejaka det 
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de kommer och vill göra. Ibland måste man själv tänka efter… idag kan vi… 

Ibland blir man lite för styrd i sina rutiner. 

Pedagogen Ulla (Vitsippan) lyfter hur viktigt det är att inte låta rutiner hindra 

barnens aktiviteter för mycket, eftersom hon menar att barn behöver känna att de 

får vara delaktiga i hur dagen organiseras för att de ska få ett inflytande: 

”Att de ska få inflytande över sin dag pratar vi mycket om, att de ska få bestämma. 

Alltså, vi försöker att inte dela upp dagen för mycket. Så vi inte hackar sönder den 

för dem. Mer än som det vi måste, som frukost och middag och sådan här rutin 

saker. Men sånt som att äta frukt och så kanske inte måste komma i vägen.” 

Både Ulla och Alice (Vitsippan) lyfter att ytterligare en svårighet med inflytande 

är att det som möjliggör för någon kanske hindrar för någon annan och hur viktig 

det blir att lyssna.  

Ulla: En svårighet med barnens inflytande kan ju vara att man är många barn, stora 

barngrupper. Det kan ju inte alltid vara allas tankar och idéer. Man kanske får ta 

någon idé och hoppas att man hittar ett guldkorn. Att de andra också tycker det var 

spännande. 

Alice: Det är ju många barn, olika inflytande. Det är viktigt att vi lyssnar på 

barnen, pratar med dem, men att det inte är vi som styr för mycket. Även om vi 

måste finnas där som ledsagare i deras vardag. 

Här framträder pedagogernas medvetenhet som centralt för att möjliggöra barns inflytande. 

Det blir tydligt att pedagogerna ser att många av de hinder som finns för inflytande kan 

vändas till möjligheter för inflytande. Kristina lyfter bejakandet av barnens initiativ som en 

väg till att möjliggöra inflytande och Ulla menar att rutiner, som inte måste styra, kan 

anpassas och därmed skapa inflytande. I båda dessa citat framträder ett förhållningssätt där 

verksamheten är till för barnen. Ytterligare ett hinder som både Ulla och Alice lyfter är att 

barngrupperna är stora och att alla inte kan få inflytande samtidigt. Det framträder ett 

tankesätt där individen kan få inflytande men att det villkoras av pedagogernas makt över vad 

som anses bäst för hela barngruppen, det vill säga kollektivet. Härmed både möjliggörs och 

hindras barns inflytande. Även Alice kommentar om pedagogen som ledsagande, men inte 

styrande, synliggör en medvetenhet kring vad som kan hindra inflytande men även möjliggöra 

det och den balansgång som krävs. Följande observationer synliggör två olika vägar till 

inflytande där pedagogernas möjliggörande är framträdande. 

Att släppa kontrollen och säga ja till kaos 

Det är fredag morgon och barnen inne på Blåsippan sitter runt ett bord och viker 

pappersflygplan. Fredrik har precis lärt sig det av sin mormor och nu vill han visa Martin, 

Hannes, Oscar och Valter. Pedagogen Kristina sitter vid bordet och hjälper till. 

Fredrik är färdig med sitt plan och det är Martin och Hannes också. De börjar 

genast övningskasta flygplanen. ”Wow, titta vad långt mitt kom” säger Hannes. 

Martin och Fredrik håller med och visar sedan hur långt deras kan komma. ”Mitt 

kom ännu längre” säger Martin med ett skratt. Nu är även Oscar klar med sitt 

flygplan och vill testa. Han småspringer och kastar iväg det. ”Det kommer längre 

om man springer med” säger han och skrattar. Nu börjar alla springa och kasta sina 
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flygplan i alla riktningar. Ett flygplan träffar Oskar i pannan och alla pojkarna 

kastar sig ner på golvet och skrattar. Kvar vid bordet sitter Kristina och Valter och 

viker plan. Kristina vänder sig skrattande till Observatör 1 och säger att ”jag visste 

ju att det skulle bli så här, men ibland måste man ju bara säga ja. Fredrik ville så 

gärna visa.” Nu är även Valter färdig men han väljer att gå ut i hallen och kasta sitt 

flygplan för ”man kommer längre där för det är mer plats” säger han till Kristina. 

Efter ett tag går även de andra pojkarna ut i hallen och fortsätter leken där. Någon 

minut senare kommer Valter tillbaka in i rummet och är nu ledsen. Han berättar att 

ett flygplan träffade honom och att ”de andra bara kastar sina plan på mig.” 

Kristina tröstar honom och Valter går in i det stora rummet och sätter sig med Ester 

som sitter och ritar. 

Pedagogens bejakande förhållningssätt blir tydlig i den här observationen då hon uttrycker att 

hon gjort ett medvetet val att tillåta den här leken trots dess vilda karaktär. Observationen 

visar också att pedagogen närmar sig ett barns perspektiv på lek då hon tar tillvara på Fredriks 

erfarenhetsvärld och låter hans intresse ta plats, vilket ger honom reellt inflytande i 

verksamheten och gör honom till medkonstruktör. I observationen framkommer det å ena 

sidan att Fredrik ges möjlighet att initiera en aktivitet vilket ger honom som individ stort 

inflytande. Men, å andra sidan engageras många barn sedan i leken vilket ger dem alla 

inflytande över vad som sker och här synliggörs en verksamhet som finns till för barnen. 

Kristinas kommentar om att säga ja ibland tyder på ett förhållningssätt där kaosartad lek 

inomhus inte alltid accepteras, men att det är viktigt att ibland vara bejakande även till denna 

lek. Vi ser också i observationen att barnen har roligt i den kaosartade leken, där flygplanen 

flyger åt alla håll och kanter, eftersom de kastar sig ner på golvet och skrattar när ett flygplan 

träffar Oskar i pannan.  Däremot syns det också i observationen att Valter väljer bort den 

kaosartade leken då han går ut i hallen, istället för in till de andra pojkarna, för att flyga med 

sitt flygplan själv. När de andra pojkarna sedan går ut i hallen till Valter, och fortsätter sin 

kaosartade lek där, blir han ledsen över att ett flygplan träffar honom och han går då därifrån. 

Å ena sidan ger pedagogen därmed många barn inflytande över sin lek då hon tillåter den 

även när de flyttar sig ut i hallen, medan hon å andra sidan försvårar Valters inflytande då han 

söker sig bort ifrån de andra pojkarna som sedan kommer till honom. Det här tyder på en 

verksamhet där kollektivet går före individen.  I observationen ser vi också att då Kristina 

lyfter in Fredriks erfarenhetsvärld i verksamheten sker det ett kollektivt lärande eftersom 

barnen lär sig vika pappersflygplan. Ytterligare ett lärtillfälle syns i observationen då Oskar 

upptäcker att flygplanet kommer längre när man springer med det. Dock blir det ingen 

fortsättning på det här lärtillfället då ingen lyfter fram det. 

Du har 19  

Pedagogerna på vitsippan föreslår för barnen att de ska samlas i det stora rummet för att 

utföra en planerad aktivitet. Flera av barnen uttrycker en önskan om att få fortsätta leka 

istället, vilket pedagogerna tillåter. Jana och Vilma går och sätter sig tillsammans på golvet i 

det stora rummet medan de andra barnen leker ute i hallen. Alice kommer och sätter sig med 

flickorna som är mitt uppe i ett samtal. 

Jana tar plötsligt av sig stumporna och börjar räkna sina tår. Hon fortsätter med 

fingrarna och säger ”det blir 20.” Alice frågar då om hon vill räkna hennes med. 

Jana nickar och ler och Alice tar av sig strumporna. Jana räknar noga och rör vid 
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varje tå och finger hon räknar. ”Du har också 20,”säger hon. Vilma vill att Jana ska 

räkna hennes tår och fingrar också vilket Jana gör. Hon räknar lite snabbare nu och 

tar inte tag i varje tå och finger. ”Du har 19, ”säger hon med ett skratt. Vilma säger 

”Nä jag har också 20, du hoppade nog över denna här.” Hon pekar på en tå. ”Nej” 

säger Jana. ”Du har 19.” Vilma säger att nej det har hon inte varpå Alice frågar 

Vilma ”hur vet du att du har 20?” Vilma svarar ”jag har två och två och sen en och 

det blir 5” samtidigt som hon visar på sina fingrar. Hon upprepar det på andra 

handen och säger sen ”så är det på alla och det blir 20.” 

Observationen visar hur pedagogernas flexibilitet möjliggör barnens inflytande då barnen har 

fått möjlighet att styra sin vardag genom att välja sina aktiviteter utifrån egna önskemål. 

Pedagogerna visar att de lyssnar till barnens önskemål genom att anpassa sig efter dem, vilket 

tyder på en verksamhet som finns till för barnen. Centralt i observationen är att Alice utgår 

ifrån barnen i sin kommunikation då hon fångar upp det barnen gör och leder det vidare. Jana 

och Vilma får en möjlighet att föra ett samtal som leder in på hur många tår och fingrar man 

har och hur man kan använda sig av räknestrategier. I observationen ser vi att Alice närvaro å 

ena sidan leder flickorna vidare när hon erbjuder sina egna tår och tar av sig strumporna och 

senare när hon frågar Vilma om hur hon vet att hon har 20. Men å andra sidan antar Alice en 

passiv pedagogroll då hon för övrigt sitter tyst vilket ger flickorna inflytande över den 

riktning samtalet tar. Här framträder pedagogens roll som närvarande men icke-styrande. 

Vidare ser vi i observationen ett lärande som sker i och med att barnen får inflytande över sin 

verksamhet och att pedagogens roll blir ledsagande i samtalet. 

5.4 Konsekvensen av inflytande 
I observationer och intervjuer med pedagogerna så framkommer det att barnen som erbjuds 

möjlighet till inflytande också blir medvetna om det och därmed börjar ifrågasätta 

pedagogerna och komma med egna initiativ och förslag. Deras medvetenhet ökar deras 

inflytande i verksamheten ytterligare.  

5.4.1 När barn vet sin rätt 

Pedagogerna beskriver i nedanstående intervjuutdrag att det är pedagogerna själva som styr 

verksamheten och därmed möjliggör eller hindrar inflytande. Vidare menar de att barnen är 

medvetna om såväl förhållningssätt som rättigheter.    

Pedagogen Alice (Vitsippan) ser pedagogernas förhållningssätt som avgörande 

och menar att det påverkar barnen.  

”Det som påverkar inflytande är ju vi pedagoger. Om miljön är tillåtande, 

inspirerande, rolig, utforskande. Att man vet att man får lov att delta, att ha 

inflytande.” 

Pedagogen Kristina (Blåsippan) lyfter även hon fram pedagogens förhållningssätt. 

Hon menar att det grundas i vilken barnsyn man har och att barn läser av 

pedagogernas inställning  

”Det hänger ju på oss vuxna. Vilken inställning man har till barn, till deras 

kompetens. Ja så tror jag det är. När vi ser deras kompetens vet de liksom det.” 
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Pedagogen Johanna (Blåsippan) menar också hon att pedagogernas roll är avgörande.  Hon 

lyfter att när barn ges inflytande så blir de medvetna om sin rätt till det och att det i sin tur 

påverkar verksamheten. 

”När barnen vet att de kan få vara med och bestämma så vill de ju göra det 

(skrattar). De kommer med egna idéer. Ger oss mer motstånd. Vi får ju tänka om.” 

Pedagogerna uttrycker att barnen blir medvetna om sin rätt att ha inflytande när man som 

pedagog tydligt visar sin tro på barnen som kompetenta och delaktiga i verksamheten, vilket 

tyder på ett förhållningssätt som grundas på det kompetenta barnet. Vidare menar 

pedagogerna att barnen då utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och att det blir en 

självklar del av verksamheten. Johanna lyfter fram att barnens medvetenhet kring sina 

rättigheter leder till att de utmanar pedagogerna och framhåller sin rätt att påverka, vilket 

innebär att man som pedagog får vara flexibel och anpassa sig efter barnen. I följande 

observationer ser vi en förskola som är demokratisk och där barnen utövar sina rättigheter. Vi 

ser också vilka konsekvenser det får för såväl pedagoger som verksamhet. 

Vart ska vi gå? 

Blåsippans barn sitter tillsammans med pedagogerna Kristina och Johanna i en cirkel på 

mattan i det stora rummet. De ska ha en kort samling och äta frukt inne idag innan de går ut, 

eftersom det regnar ute. 

Barnen småpratar och plötsligt frågar Hannes ”vart sak vi gå idag.” Kristina svarar 

att de ska gå till skogen. ”Nej” ropar flera av barnen, ”inte skogen”. Sara föreslår 

att de ska rösta. Kristina svarar att ”nej inte idag, idag rösta vi inte.” Vilgot säger 

”alla som vill till stranden räcker upp en hand” och flera barn räcker upp sina 

händer. Samtidigt säger Kristina att ”nej inte stranden där blir ni ju extra blöta 

idag.” Barnen fortsätter diskutera vart de vill gå och Hannes säger att han vill till 

skogen vilket några andra barn svara ”jag med” till. Kristina avbryter samtalet och 

säger bestämt att ” nej, nu är det faktiskt så att idag har jag och Johanna bestämt så 

det så. Ni får vara med och bestämma så mycket men idag har vi bestämt.”  Vilgot 

avbryter med att fråga om de inte kan gå till fortet i skogen. Kristina svarar att det 

kanske är lite för mycket campare där nu. Fredrik säger ”det är jätteroligt där ju, 

”och flera barn instämmer. ”Vi kan kolla så att vi inte stör camparna” säger 

Kristina. De sjunger sin morgonsång och börjar äta sin frukt men barnen fortsätter 

att prata om stranden och Oscar småsjunger ”till naturreservatet, till 

naturreservatet.” Kristina svarar att ”det regnar ju lite och då är det bättre att vara i 

skogen” 

Centralt i den här observationen är att barnen är medvetna om sin rätt att uttrycka sin åsikt då 

de deklarerar vart de vill gå. Barnen visar också att de förväntar sig att pedagogerna ska 

lyssna på dem genom att de påbörjar en röstning, vilket tyder på att barnen är vana vid att de 

kan påverka verksamheten med gemensam kraft. Ytterligare en aspekt av observationen är 

barnens förhandlingsstrategier som visar att de är vana vid att pedagogerna tillåter dem stor 

delaktighet i besluten, vilket också Kristina bekräftar när hon säger att barnen ofta får 

bestämma. Å ena sidan ges barnen stort inflytande i talutrymme och förhandlingar. Men å 

andra sidan får de inget inflytande den här gången då Kristina bestämt säger att idag 

bestämmer vi vuxna. Observationen visar å ena sidan en verksamhet där pedagogerna ofta 
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närmar sig barns perspektiv genom att låta barnen vara delaktiga i beslut och uttryck sin åsikt. 

Men å andra sidan antar de ett vuxenperspektiv vid det här tillfället då de håller fast vid 

skogen på grund av regnet, vilket barnen ignorerar som argument. I den här observationen 

synliggörs såväl pedagogernas makt som barnens försök till motmakt Det här tyder på att 

pedagogerna vill barns bästa och att de anser att barn inte alltid är kompetenta nog att förstå 

vad som blir bäst för dem, vilket synliggör ett förhållningssätt som grundas i det sårbara 

barnet.  

Give it to me! 

Jana, Vilma och Anna på Vitsippan sitter och syr i ateljén tillsammans med pedagogen Alice. 

Pedagogen Ulla står i andra rummet och pratar med Observatör 1 och 2. 

Jana kommer ut till Ulla, sträcker fram handen med handflatan uppåt, tittar på Ulla 

och vinkar med handen mot sig samtidigt som hon med hög och bestämd röst säger 

”kameran!” Ulla tittar på henne och säger med ett litet leende ”jaså, vill du ha 

kameran!” Jana fortsätter vinka med handen mot sig och säger ”Ja, kameran.” Ulla 

skrattar och plockar fram kameran som ligger kvar uppe i skåpet.  

I den här observationen visar Jana med sitt kroppsspråk och sin bestämda röst att hon 

förväntar sig att få kameran när hon begär den. Det blir tydligt att Jana är medveten om sin 

rätt till det material hon vill ha. Ulla skrattar och bekräftar också i ord att hon uppskattar Janas 

rättframhet. Janas bestämdhet och Ullas bemötande synliggör ett förhållningssätt där det 

kompetenta barnet som är likställd med pedagogerna, vilket barnet vet. 

Vi ska bara… 

Emelie, Alexander, Martin, Anna och Rian på Vitsippan har precis avslutat sin fruktstund och 

sitter nu i läshörnan och småpratar när pedagogen Alice kommer fram till dem. 

Alice föreslår för barnen att de ska gå in i det stora rummet för att berätta för Ulla 

om vad de kom fram till förra veckan angående festivalen som de ska arrangera. 

Barnen tittar upp och Emelie svarar ”nä inte nu, vi ska bara leka lite till.” Alice 

svarar ”okej, då väntar vi.” Hon vänder sig om och går.  

Det centrala i den här observationen är att barnen talar om för Alice att de ska leka lite och att 

Alice bekräftar deras rätt att ta det här beslutet genom både ord och kroppsspråk, då hon säger 

okej och går därifrån. I observationen bestämmer barnen vad de ska göra och pedagogen 

anpassar sig efter deras beslut, vilket visar att det är en flexibel verksamhet där pedagogerna 

är villiga att vänta för att barnen ska få leka klart. Här synliggörs att verksamheten är till för 

barnen. 

5.5 Sammanfattande Analys; de framträdande normerna 
I vårt resultat framkommer det att barns inflytande är avhängigt pedagogernas 

förhållningssätt. Grundläggande i vårt resultat är att pedagogerna arbetar aktivt med att närma 

sig barns perspektiv genom att lyssna på dem och ta in barnens erfarenhetsvärld i 

verksamheten, vilket till stor del beror på att de ser det kompetenta barnet som 

medkonstruktör. Då det kompetenta barnet är framträdande i flertalet exempel synliggörs en 

norm om det kompetenta barnet, vilket i sin tur grundas i pedagogernas barnsyn.  I resultatet 

framkommer också att pedagogerna ser sin egen roll som avgörande då de menar att det är 
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deras förhållningssätt som antingen hindrar eller möjliggör barns inflytande. Resultatet visar 

att pedagogerna upprepade gånger försöker ta in barns erfarenheter i verksamheten vilket 

synliggör normen om barns erfarenhetsvärld som betydelsefull för verksamheten. Relaterat till 

det här så visar resultatet också på en norm där pedagogerna anser att verksamheten är till för 

barnen.  Normen om det kompetenta barnet, normen om barns erfarenhetsvärld som 

betydelsefull och normen om verksamheten som finns till för barnen är gemensamma 

nämnare som möjliggör barns inflytande och tillsammans bidrar till en förskola som vilar på 

demokratisk grund. Resultatet visar dock även att dessa normer samexisterar med andra 

normer som istället hindrar eller villkorar inflytande. I resultatet förkommer det flera exempel 

där barn ses som sårbara och att pedagogerna har ett ansvar att skydda barnet i situationer där 

de bedömer att barnet inte vet sitt eget bästa. Därmed synliggörs det att normen om det 

sårbara barnet samexisterar med normen om det kompetenta barnet. Det är upp till 

pedagogerna att välja vilket barn man ser, vilket innebär att inflytandet antingen hindras eller 

möjliggörs. Pedagogernas förhållningssätt i resultatet synliggör även att de sammankopplar 

inflytande med ansvar, vilket både kan ses som ett hinder och ett villkor för inflytande. Då 

även det här syns i flera av våra exempel framträder det en norm om inflytande med ansvar. 

Ytterligare en aspekt av resultatet är att inflytande också handlar om vem som får möjlighet 

till inflytande. Även här speglar resultatet en dubbelhet då både individen och kollektivet får 

inflytande, men där pedagogernas förhållningssätt tyder på en norm där kollektivet går först. 

Flera observationer och intervjuer lyfter att individuellt inflytande behövs, men att det 

villkoras av gruppens bästa. Vidare synliggör vårt resultat den konsekvens som barns 

inflytande har i verksamheten. Det framträder en tydlig bild av barn som medvetna om sina 

rättigheter och som villiga att utöva sina rättigheter. Det här leder till en flexibel verksamhet, 

eftersom pedagogernas förhållningssätt utgår ifrån den möjliggörande normen om det 

kompetenta barnet vars erfarenhetsvärld ligger till grund för en verksamhet som finns till för 

barnen. I vår diskussion kommer vi att lyfta fram de normer som framträtt som betydelsefulla 

för barns inflytande i våra resultat och utifrån ett normkritiskt perspektiv diskutera de här i 

förhållande till den tidigare forskningen som vi skrivit fram. 
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6. DISKUSSION 
Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra de normer som kännetecknar en verksamhet 

där barn får möjlighet till inflytande och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Vi har 

fokuserat på pedagogernas roll och på de normer som finns i verksamheten. I vårt 

diskussionskapitel kommer vi att lyfta fram våra resultat som ett bidrag till vad som behövs 

för att skapa en tillåtande miljö där barns inflytande är det normativa, men också de hinder 

som kan begränsa inflytandet. Vi kommer också att problematisera vårt resultat utifrån den 

tidigare forskning som vi skrivit fram då vi ser såväl gemensamma nämnare som olikheter. 

Avslutningsvis kommer vi att med hjälp av vårt resultat och tidigare forskning lyfta fram att 

en förskola med hög kvalité kan kopplas ihop med en verksamhet som utgår ifrån barnen och 

där pedagogerna aktivt arbetar med sitt egna perspektiv. Efter resultatdiskussionen kommer vi 

att diskutera en del kring arbetets kvalité och därefter presentera förslag på fortsatt forskning 

som berör barns möjlighet till inflytande baserat på tankar vi haft under arbetets gång.  

6.1 Barnens förskola; där möjliggörandet av inflytande är normen 

 Resultatet synliggör att en gemensam förståelse för begreppet är en grundförutsättning för att 

arbeta med barns inflytande. Vidare framkommer det att den barnsyn som pedagogerna antar 

är avgörande för vilket förhållningssätt man som pedagog har till inflytande. 

Förhållningssättet ligger i sin tur till grund för de normer som skapas på förskolan. Enligt 

Arnér (2006) är det av stor betydelse att pedagoger reflekterar över sin egen roll och sitt eget 

perspektiv i arbetet med barns inflytande, för att på så vis kunna påverka de normer som finns 

inom området. Vårt resultat visar att om man förstår begreppet inflytande och antar en 

barnsyn där det kompetenta barnet är den framträdande normen blir det möjligt att närma sig 

ett barns perspektiv, vilket flertalet forskningsstudier lyfter som centralt för barns inflytande 

(Johansson 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003 och Qvarsell, 2011). Närmandet av 

barns perspektiv kan sedan ske via såväl samtal som i leken. 

6.1.1  Inflytande; inte ett val utan en självklarhet 

Enligt den definition av inflytande som studien utgår ifrån så är inflytande nära 

sammankopplat med barns demokratiska rättigheter (Lindahl 2005).  Pedagoger är därmed 

skyldiga att låta barn påverka sin egen vardag genom att se och lyssna på dem. Vidare lyfts 

det att genom olika demokratiska processer och strategier skapas möjligheter till att erfara 

demokrati, vilket i sin tur innebär att barnen får ett reellt inflytande (Lindahl, 2005) 

Vårt resultat visar hur pedagogerna möjliggör barns inflytande genom att använda sig av 

många olika strategier för att låta barn delta i demokratiska arbetssätt. Eftersom resultatet 

visar att dessa strategier är återkommande och varierade ser vi att demokrati har blivit en 

norm. Barnen i exemplet Vart ska vi gå? är vana vid demokratiska processer som att rösta. 

Deras agerande tyder på att det här är en oskriven regel, det vill säga en norm. De uppvisar en 

gemensam förståelse för sin rättighet till inflytande och den strategi de använder för att nå 

fram till inflytande. Förutom röstning så ses demokratiseringsprocesser rörande ledarskap i 

vårt resultat då pedagogerna överlämna till barnen att planera och leda aktiviteter, vilket sker i 

Vi bygger sandslott tillsammans. Här skapar pedagogerna möjligheter för barnen att träna på 

ledarskap och hur man i en demokrati samarbetar med andra. Ytterligare en strategi som är 
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framträdande i vårt resultat är samtalets betydelse. I flera av intervjuutdragen med 

pedagogerna poängterar de samtalet med barnen som centralt. Samtalets betydelse i 

demokratiprocessen och vad det betyder för barns inflytande syns också i Du kan prova här, 

då pedagogen skapar en möjlighet för ett barn att påverka sin vardag. Utifrån vårt resultat ser 

vi att barns inflytande bygger på normen om en förskola som vilar på en demokratisk grund. 

Vidare ser vi att den här normen förstås och delas av alla i förskolan vilket skapar den 

gemenskap som Qvarsell (2011) lyfter som viktig för barn som uppfattar sitt inflytande.   

6.1.2 Kompetent och sårbar; två delar av en helhet 

Sommer (1998) lyfter att det under 1990- talet skett ett paradigm skifte som innebär att barn 

börjat ses som kompetenta kunskapsskapare istället för små och bräckliga. Enligt Dahlberg 

och Åsén (2011) innebär det kompetenta barnet att barn ses som medkonstruktörer då alla 

deras olika erfarenheter berikar verksamhet. Det här innebär att pedagoger och barn likställs. I 

vårt resultat ser vi tydligt att pedagogerna ser barnens erfarenhetsvärld som en möjlighet att 

berika verksamheten då de i exemplen Du kan prova här och Att säga ja till kaos ger barnen 

inflytande genom att göra dem till medkonstruktörer. Pedagogerna visar att de gör medvetna 

val att låta barnen bli medkonstruktörer, och precis som i exemplen ovan använder de sig av 

olika strategier för att skapa möjligheter. De lyssnar på barnen och överlåter åt dem att styra 

när möjligheten finns. Ytterligare ett kännetecken av det kompetenta barnet är att 

pedagogerna anser att barnen förstår att bara för att man som pedagog säger ja en gång 

innebär inte det att man säger ja alla gånger, vilket Kristina lyfter i intervjuutdraget under 

Kaos och ordning i verksamheten.  Vidare ser vi i Pang pang med pinnar och Håll bollarna 

innanför stängslet ytterligare exempel på att barnen ses som kompetenta och ansvarsfulla. 

Framträdande blir en barnsyn där de kompetenta barnet är normen vilket ytterligare styrks av 

pedagogernas kommentarer i intervjuerna som genomgående belyser att de ser på barn som 

kompetenta.    

Det framkommer dock lika tydligt att normen om det sårbara barnet verkar i en intersektionell 

konstruktion (Martinsson & Reimers, 2014) med normen om det kompetenta barnet eftersom 

pedagogerna pendlar mellan dessa två. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter ett 

problem med pedagogers barnsyn då de menar att trots att paradigmskiftet skett så lever det 

kvar en romantiserad bild av barn som små och hjälplösa individer. De menar att pedagogerna 

i förskolan ofta pratar om det kompetenta barnet, men att deras handlingar istället signalerar 

det motsatta. Även Berthelsen och Brownlee (2005) diskuterar den dubbelhet som råder inom 

pedagogers barnsyn. De menar att vuxna fortfarande underskattar barns kapacitet. Under 

rubriken Inflytandets komplexitet framkommer den här intersektionaliteten då pedagogen 

Johanna lyfter att förskollärarutbildningen har förändrats, vilket vi ser som sammankopplat 

med paradigm skiftet som Sommer (1998) diskuterar. Johanna menar att det gamla teorierna i 

vissa fall sitter kvar i väggarna på förskolan.  Utifrån det måste alla normerna diskuteras och 

granskas kritiskt av varje pedagog individuellt och kollegialt för att få ihop helheten. Normen 

om det kompetenta barnet möjliggör medan normen om det sårbara barnet hindrar barns 

inflytande. Intersektionaliteten mellan dessa normer synliggör den makt som pedagogerna har 

över barnen eftersom det är pedagogernas val som styr vilket barn de ser. Även om resultatet 

visar på att det kompetenta barnet är mer framträdande så syns också exempel där 
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pedagogernas vuxenperspektiv tar över och barn ses som sårbara i situationer där det 

egentligen inte hade varit nödvändigt. I Vart sak vi gå? väljer pedagogerna att frångå normen 

om det kompetenta barnet då de väljer att se barnen som sårbara och oförmögna att förstå sitt 

eget bästa. Barnen uppfattar inte alls regent som något hinder för att gå till stranden men de 

vuxna hindrar barnen från inflytande genom att hålla fast vid sitt beslut. Det blir således 

tydligt att balansgången mellan det kompetenta och sårbara barnet inte är alldeles enkel. Lika 

tydligt framstår det dock att båda måste finnas, vilket även Johansson (2003) poängterar när 

hon lyfter att vuxna ibland måste se till barnens bästa och därmed inte använda sig av barnens 

perspektiv. 

6.1.3 Barnens bästa; barns perspektiv eller barnperspektiv? 

Tidigare forskning lyfter fram barns perspektiv som en förutsättning för barns inflytande i 

förskolan (Johansson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003 och Qvarsell, 2011;). 

Perspektivets betydelse för barns inflytande framträder då det framkommer exempel på hur 

barn ser situationer i verksamheten med helt andra ögon än vad pedagogerna gör. I exemplet 

Vi bygger Sandslott tillsammans ser inte pedagogen den gemenskap som barnen själva 

upplever. Pedagogen ser inte heller samspelet som barnen uppfattar. Däremot är pedagogen 

medveten om att det kan förhålla sig så att hennes tolkning skiljer sig från barnens, vilket 

belyser hur viktigt det är att vara en medveten pedagog för att möjliggöra inflytande. Att 

vuxna behöver förstå att barn har ett eget sätt att tolka omvärlden på och att barns perspektiv 

därför krävs för inflytande lyfter också Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) och 

Qvarsell (2011).  Qvarsell (2011) menar att det även innefattar vad barnen vill ha inflytande 

över. Hon menar att för barn handlar inflytande ofta om gemenskap och ömsesidighet vilket 

också ovanstående exempel synliggör då Astrid i exemplet uttrycker att det som hon upplevde 

som lyckat i aktiviteten var att de gjorde något tillsammans. 

Pedagogers arbete med inflytande handlar om att närma sig ett barns perspektiv och utgå ifrån 

deras erfarenhetsvärld. Därefter kan man aktivt välja vilket perspektiv man vill anta utifrån 

den situation man befinner sig i. Johansson (2003) menar att det finns två olika val som 

signalerar ett förhållningssätt där barns inflytande är möjligt. Det första förhållningssättet som 

möjliggör barns inflytande är att pedagogerna ser barns perspektiv och tillåter det ta plats i 

verksamheten. I exemplet Vi suger i oss kraften blir det tydligt att pedagogerna är medvetna 

om barns perspektiv då de låter barnen fortsätta med sin lek vid matbordet. Två allmängiltiga 

normer i samhället, som vi ser som hinder för inflytande, är att ”vi leker inte med maten” och 

” vi leker inte vid matbordet.” Båda dessa ignoreras av pedagogerna till förmån för barns 

perspektiv där deras fantasi och kreativitet värdesätts högre. Det råder en norm som skapats 

av pedagoger och barn gemensamt som handlar om att verksamheten är till för barnen, vilket 

även pedagogen Ulla lyfter i intervjun under rubriken Kaos och ordning i verksamheten. 

Pedagogerna väljer den möjliggörande normen framför de hindrande normerna, eftersom de 

värdesätter barns erfarenhetsvärld och vill skapa så många tillfällen som möjligt där de kan 

närma sig barnens perspektiv. Det här grundas i att pedagogerna ser det kompetenta barnet 

som förstår att bara för att de får leka med apelsinerna innebär inte det att de kan leka med 

maten vid andra tillfällen.  
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Johanssons (2003) andra förhållningssätt utgår även det från att man som pedagog ser barns 

perspektiv, men att man istället väljer att handla utifrån ett barnperspektiv då man lägger in ett 

slags veto över vad som blir bäst för barnen. I vårt resultat syns det här då normen om 

kollektivet före individen ofta framträder som dominant. Pedagogerna arbetar mycket med att 

närma sig ett barns perspektiv, men vem som får inflytande baseras ofta på gruppens bästa. I 

exemplet Att släppa kontrollen och säga ja till kaos ser vi hur pedagogernas barnperspektiv 

fungerar som möjliggörande för några och hindrande för andra. Att välja bort barns perspektiv 

innebär ett hinder för inflytande, men att det sker medvetet och för barnens bästa tyder trots 

det på en verksamhet där inflytande möjliggörs (Johansson, 2003) 

6.1.4 Samtalet och leken; olika vägar till inflytande 

Pedagogernas kommunikativa strategi i föreliggande studie är att via samtal närma sig barns 

perspektiv och därmed synliggöra deras erfarenhetsvärld, vilket syns i Vi suger i oss kraften 

och Du kan prova här. Mest framträdande blir samtalets funktion i exemplet Du har 19, 

eftersom pedagogen Alice här närmar sig barnen och bjuder in sig själv i samtalet men utan 

att styra (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Alice lyssnar på barnen och fångar deras 

intresse i stunden. Hon utgår ifrån barnens erfarenhetsvärld i sin kommunikation med dem, 

vilket Emilson (2007) belyser som en kommunikativ kontrollstrategi som möjliggör barns 

inflytande. Däremot blir det också tydligt att kommunikationen inte alltid möjliggör 

inflytande utan också kan utgöra ett hinder. I Pang pang med pinna utgår pedagogen Kristina 

från regler i sin kommunikation (Emilson, 2007) och även om barnen inte stoppas från att 

fortsätta sin lek så hindras de i den aktivitet som de håller på med i stunden, vilket begränsar 

deras inflytande.   

Leken framstår i vår studie som en viktig källa till inflytande eftersom barnen i leken innehar 

en frihet att utforma sin vardag utefter egna viljor. Även forskning lyfter leken som den arena 

där barn har störst möjlighet till inflytande (Bae, 2009; Tullgren, 2003, och Westlund 2009). 

Det blir i vårt resultat framträdande att det finns en frihet i valet av lek och att vuxna ofta står 

tillbaka, vilket skiljer sig från många av de forskningsresultat som framkommit i andra studier 

(Bae, 2009; Eriksson-Bergström, 2013, Tullgren, 2003 och Westlund, 2011). Utifrån 

resultaten i föregående studier ser vi en normalisering av leken som utgår ifrån traditionella 

familjelekar och där den ”vilda” och svårkontrollerade leken inte finns med. Vår studie visar 

istället att den ”vilda” leken är mer framträdande än den traditionella leken då såväl Pang 

pang med pinnar, Att släppa kontrollen och säga ja till kaos utgår ifrån det som normalt 

förknippas med ”vild lek.” De här lekarna går emot allmängiltiga, och enligt oss hindrande, 

normer så som ”vi springer inte inne”, ”vi leker inte med pinnar” och ”vi leker inte krig.” 

Istället framträder en möjliggörande norm som innebär att valet av lek är fri. Dock är lekens 

frihet villkorat av de hindrande normerna där säkerhet går före inflytande och där inflytande 

är kopplat till ansvar, vilka synliggjordes i vår resultatdel.  

 

6.2 Barnens förskola; där konjunkta normer väger tyngst och skapar kvalité 

Sammanfattningsvis är det de möjliggörande normerna, som villkoras av de hindrande 

normer, som kännetecknar en verksamhet där barn får möjlighet till inflytande. Resultatet 
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visar vilka av dessa normer som framträder tydligast och i vilken relation de står till varandra. 

Det finns en koppling mellan möjliggörande normer och de normer som Coleman (1990) 

beskriver som konjunkta, då de skapats i gemenskap och innefattar alla i verksamheten. De 

hindrande normerna kan däremot kopplas till Colemans diskonjunkta normer, då de ofta 

skapats i maktposition av pedagogerna för barnen. När barnen får ha inflytande över 

verksamheten ser vi i vårt resultat att de är medvetna om sin rätt, utnyttjar den och får 

möjligheter till meningsfullt lärande, vilket skapar kvalité (Sheridan, 2001)  

Konjunkta normer som grund; diskonjunkta normer som villkor 

Vårt resultat speglar en förskola där konjunkta och diskonjunkta normer samverkar och 

skapar en intersektionell normkonstruktion, men där de konjunkta normerna tillåts framträda i 

många situationer. En verksamhet bygger självklart på oändligt många normer (Martinsson & 

Reimers, 2014) men de som framträtt tydligast, som relaterade till barns möjlighet till 

inflytande, är de konjunkta normerna: en förskola som vilar på demokratisk grund, det 

kompetenta barnet, en verksamhet som finns till för barnen, samtalet som en väg till 

inflytande och lekens frihet. Dessa normer är konjunkta eftersom de är skapade i gemenskap 

mellan barn och pedagoger vilket synliggörs under rubriken När barn vet sin rätt. Barnens 

medvetenhet om sina rättigheter och deras förmåga att ställa krav på pedagogerna att utöva 

dessa, signalerar en ömsesidighet som är framstående i konjunkta normer. I Vart ska vi gå? 

kräver barnen att de ska rösta och de vill inte släppa sin rätt till medbestämmande i första 

taget då de fortsätter argumentera för sina förslag efter det att pedagogen sagt nej. Barnen är 

uppenbart medvetna om de konjunkta normerna om demokrati, en verksamhet som finns för 

barnen, barns kompetens och samtalets betydelse. I exemplet Vi ska bara… synliggörs såväl 

normen om det kompetenta barnet, som har rätt att påverka verksamheten, som normen om 

lekens frihet. Barnen visar att de vet om att deras lek och deras önskan många gånger har 

företräde framför planerad aktiviteter, då verksamheten är flexibel och till för dem. Det 

framträder också en jämlikhet mellan pedagoger och barn i Give it to me som synliggör 

normen om det kompetenta barnet som är medkonstruktör och därmed jämbördig i 

verksamheten, vilket flickan i exemplet är väl medveten om. Det förekommer också 

diskonjunkta normer där det blir tydligt att pedagogerna handlar i en maktposition och utifrån 

ett vuxenperspektiv. De mest framträdande diskonjunkta normerna i vårt resultat är: det 

sårbara barnet, säkerhet före allt och inflytande med ansvar.  De här diskonjunkta normerna 

kan ses som villkor, då de är nödvändiga för en säker och trygg verksamhet. I pang pang med 

pinnar blir det tydligt att den konjunkta normen om lekens frihet villkoras av den 

diskonjunkta normen om säkerhet före allt. Det framkommer samtidigt att den konjunkta 

normen om det kompetenta barnet möjliggör lekens fortsättning, vilket synliggör normernas 

intersektionalitet och barnens medvetenhet om förbindelserna mellan dessa. Barnens 

medvetenhet om att ansvar villkorar inflytande syns också i Håll bollarna innanför stängslet. 

Även i förhållandet mellan normen om det kompetenta barnet och normen om det sårbara 

barnet framträder det att det oftare är den konjunkta normen som gäller. 

Konjunkta normer som grund; en förskola med hög kvalité 

När förskolan vilar på den konjunkta normen om en demokratisk grund och pedagogerna har 

en barnsyn där det kompetenta barnet får företräde, möjliggörs närmandet av ett barns 
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perspektiv. Dessa förutsättningar innebär att pedagogerna lyssnar på barnen, tar till sig deras 

önskningar och åsikter och använder sig av dessa för att utveckla verksamheten. 

Förutsättningarna lägger således grunden för att barnen ska få och uppfatta att de har 

inflytande, vilket kan förknippas med en förskola som håller hög kvalité (Sheridan, 2001). En 

dimension av hög kvalité är meningsfullt lärande, och även det kopplar Sheridan ihop med 

inflytande. I vårt resultat finner vi samma koppling mellan lärande och inflytande i Du har 19.   

Barnen sitter och samtalar eftersom pedagogerna skapat en möjlighet till detta då de låtit 

barnen själva bestämma sina aktiviteter. Vidare fortsätter barnen ha inflytande över den 

riktning som samtalet tar och det lärande som sker är barninitierat med pedagogen som 

handledande. När barnen själva lägger grunden till sitt lärande blir det mer meningsfullt och 

pedagogen som närmar sig ett barns perspektiv har möjlighet att hjälpa barnen i lärandet 

(Berthelsen & Brownlee, 2005). I Du kan prova här möjliggör pedagogens närvaro ett utökat 

lärande, då hon utgår ifrån barnens erfarenheter för att vidareutveckla den lek som flickorna 

har initierat. Här ser vi också att barn lär sig i leken när den får vara fri från styrning, men 

med en närvarande pedagog. Lärandet utgår då också ifrån barnens intresse vilket ytterligare 

förstärker det (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Det som tydliggörs i båda 

exemplen är att lärande är nära sammankopplat med inflytande, som i sin tur kan kopplas till 

normerna om det kompetenta barnet och en verksamhet som finns till för barnen. De 

konjunkta normerna som i vårt resultat har en framträdande roll möjliggör barns inflytande, 

men framförallt innebär de att barnen är medkonstruktörer i verksamheten. Det här förstärker 

ytterligare barnens möjlighet till inflytande eftersom de då också har möjlighet att töja på 

gränser och utmana normer för att möjliggöra förändringar (Markström, 2005). Konsekvensen 

av en verksamhet där barn har möjlighet till inflytande blir således en förskola där konjunkta 

och diskonjunkta normer verkar i en intersektionell konstruktion, men där de möjliggörande 

konjunkta normerna har företräde. Det här skapar förutsättningar för ett meningsfullt lärande 

och en förskola med hög kvalité. 

 

6.3 En kritisk ansatts till arbetets kvalité 

Resultatet i föreliggande studie har påverkats av författarnas olika val av såväl metoder, 

teorier och egna tolkningar och bör därför ses som en av många sanningar. Till att börja med 

vill vi poängtera att normer som utgångspunkt alltid innebär en tolkning. Dels tolkar man hur 

man definierar normer och dels tolkas dessa normer sedan utifrån den egna uppfattningen. Ett 

normkritiskt perspektiv grundas således alltid på ett visst normativt förhållningssätt. Vi har 

under arbetets gång försökt att förhålla oss kritiskt till våra egna normer genom att utgå ifrån 

såväl litteraturens som forskningens benämningar och tolkningar.  

I valet av metoder och tillvägagångssätt var vi medvetna om den eventuella inverkan man kan 

ha på verksamheten då man utför en mikroetnografisk studie. Men eftersom vi redan hade en 

professionell relation med avdelningarna, menar vi att inverkan varit minimal. Vi valde också 

bort filmning för att inte störa verksamheten. Det vi i efterhand diskuterat har varit om detta 

val påverkat våra tolkningar då fältanteckningar omöjligt kan vara lika detaljerade, vilket 

också Bjørndal (2011) lyfter som filmandets fördel. Vi menar att det kan vara så att vissa 
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detaljer missats, men att det inte påverkat resultatet i någon större utsträckning då vi har varit 

intresserad av att se mönster och återkommande beteende för att synliggöra normer.  

Ett etiskt ställningstagande som vi diskuterat är den inverkan som det normkritiska 

perspektivet kan ha i framställandet av resultatet. Här menar vi att då normer till viss del är 

subjektiva tolkningar finns det en risk att det vi benämner som normativt inte stämmer 

överens med de medverkande pedagogernas uppfattning. Här har vi efter resultatets 

sammanställning valt att diskutera de identifierade normerna och deras samverkan med 

pedagogerna för att säkerställa att vår tolkning är överensstämmande med deras.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi fått flera nya infallsvinklar inom ämnet barns inflytande som 

skulle vara intressanta att vidareutveckla i framtida studier. Ett av de ämnen som fascinerat 

oss mest, men som vi bara nuddar vi i det här examensarbetet, är hur lärande och inflytande 

hänger ihop. Vi har sett tydliga indikationer i tidigare forskning på att barn som har inflytande 

över sin vardag får ett meningsfullt lärande, men vi har inte själva studerat det här ingående. 

Därmed skulle det vara intressant att i framtiden fokusera på det lärande som sker tack vara 

inflytande. Ytterligare en aspekt av barns inflytande som vi bara berör ytligt i det här arbetet 

är hur de själva uppfattar inflytande. Tidigare forskning lyfter att barn tolkar omvärlden på sitt 

eget vis och att de därför också har en annorlunda definition av sitt eget inflytande. Av den 

anledningen skulle det vara intressant att genomföra en studie ur barnens perspektiv, där 

frågorna vad barnen vill ha inflytande över och hur de vill ha inflytande kunde besvaras. 

Ytterligare en aspekt som framstått som intressant att undersöka är den dubbelhet som 

pedagogerna lyft fram i läroplansmålen och barns inflytande. Här skulle det vara intressant att 

studera läroplanen ingående och undersöka om det faktiskt råder en dubbelhet eller om det 

endast uppfattas som dubbelt.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad, vilket 
innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att genomföra dokumentation som 
syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som 
utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, bilder 
eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att 
barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 
utbildningsändamål. 
Vårterminen 2015 inleds med att studenterna ska genomföra ett 
verksamhetsutvecklingsarbete tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till 
att öka pedagogiska kvaliteter och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. 
Verksamhetsutvecklingsarbetet kan också bilda underlag för studenternas kommande 
examensarbete. Det som står i fokus är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera 
verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 
ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 
Vänliga hälsningar 
Marie‐Helene Zimmerman Nilsson 
Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 
Mail: marie‐helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 – 16 73 36 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn att deltar i aktiviteter som dokumenteras 
Vårdnadshavare för: ......................................................................................................... ................... 
Datum 

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare, 

Vi är två studenter från Halmstad Högskola som just nu 

skriver vårt avslutande examensarbete som en 

fortsättning på det projekt vi inledde tidigare i vintras. 

Vårt arbete handlar om barns inflytande i förskolan och 

vi kommer nu under vecka 16-17 tillbringa några dagar 

på förskolan för att intervjua pedagogerna och observera deras arbete med era 

barn. Vi kommer att filma under en del av dagen men bara om barnen först ger 

sitt tillstånd. Under vårt förra projekt fick ni en medgivandeblankett som gäller 

även för detta arbete. Har ni inte lämnat in den skulle vi uppskatta om ni kunde 

ta er tid att göra det. Om ni av någon anledning inte vill att era barn ska delta i 

vårt arbete har ni möjlighet att säga till någon av pedagogerna på avdelningen 

som meddelar det till oss. Vi kommer vara uppmärksamma på era barn så att 

ingen känner obehag med vår närvaro.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

i huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i 

detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn som deltar i denna 

studie ger sitt skriftliga samtycke (den tidigare medgivandeblanketten). 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla de 

uppgifter om de barn och pedagoger som deltar på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera de medverkande. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas för 

forskningsändamål och examensarbetet publiceras i Högskolans databas DIVA. 

MVH  

Linda Svensson, Therese Strandek 

 

Linda Svensson: linsve75@gmail.com eller telefon 0738195520. 

Therese Strandek: therese.strandek@hotmail.com eller telefon 0723217397 

 

Det går även bra att kontakta våra handledare på Halmstad Högskola:  

Annika Elm Fristorp: annika.elm_fristorp@hh.se eller 035-167439 

Anniqa Lagergren: Anniqa.Lagergren@hh.se eller 035 16 76 55 
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Intervjuguide  

Bakgrundsinformation om pedagogen – t.ex. 

 Antal år som förskollärare 

 Utbildning 

 Vidareutbildning 

 Tid i verksamheten 

 

I läroplanen står det att barn har rätt till inflytande.  

 Vad innebär barns inflytande i förskolan enligt dig?  

 Vad behöver du veta/kunna för att arbeta med detta? Som pedagog? Om barnen? 

 Hur ser barns inflytande ut i förskolan? Hur jobbar ni på avdelningen med detta? 

 När och var inflytande? 

 Finns det områden i verksamheten där inflytande inte är aktuellt? Varför? 

 

Vad tycker du påverkar barns inflytande? 

 Pedagoger? 

 Rutiner?  

 Regler? 

 Miljö? 

 Tid? 

 

Vilka möjligheter/svårigheter finns med inflytande enligt dig? 

 

Något övrigt? – Är det något som vi inte har diskuterat som du tycker är betydelsefullt när det 

kommer till barns inflytande? 
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