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Sammanfattning 
Den här studien handlar om barns möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Studien tar 

upp hur förskollärare upplever sitt arbete med barns inflytande och vilka faktorer som kan ha 

påverkan på arbetet. Genom tidigare erfarenheter i förskolans verksamhet har intresset av barns 

inflytande uppkommit då det kan upplevas som ett relativt entydigt begrepp som är svårtolkat.  

 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur några förskollärare resonerar kring barns 

inflytande i förskolan. I den här studien har det använts intervju som redskap för att få reda på 

hur förskollärare resonerar kring barns inflytande. Åtta förskollärare intervjuades på fyra olika 

förskolor där alla respondenterna är utbildade förskollärare.  

 

Resultatet i vår studie visade att arbetet med barns inflytande är relativt svårt eftersom det inte 

är ett konkret material att arbeta med. Det belystes att det fanns olika faktorer som påverkade 

förskollärarnas arbete med att möjliggöra barns inflytande i verksamheten. Förskollärarnas 

förhållningssätt visade sig vara en faktor som antingen möjliggör eller begränsar barns 

inflytande i verksamheten. Förhållningssättet påverkades av vilken barnsyn förskolläraren har 

vilket därför lyfts fram som en viktig aspekt att belysa. I resultatet framkom även att 

förskollärare gärna hamnar i diskussioner kring om barn ska få bestämma i verksamheten eller 

om de ska ges möjlighet att påverka genom att få uttrycka sina åsikter och tankar.  
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INLEDNING 
Demokrati i förskolan handlar enligt Karlsson (2014, s.23) om att ge barnen inflytande över 

verksamhetens utformning och innehåll. Att barnen ska ges möjlighet till inflytande i 

verksamheten innebär inte att de ska få bestämma utan att de ska få möjlighet att utrycka sina 

tankar och åsikter. Det är därför viktigt att förskollärarna på förskolorna intar ett demokratiskt 

förhållningssätt som innebär att arbeta för att alla barn ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.  

Att arbeta med barns inflytande kan vara relativt svårt eftersom det inte är ett konkret material 

att arbeta med. Det kan ses som en förbindelse mellan ett socialt samspel och förskolans 

styrdokument då det handlar om att låta barn få sin röst hörd och bli lyssnade på. I förskolans 

verksamhet är det ofta stora barngrupper vilket innebär att det finns många viljor som måste 

respekteras och bemötas.  

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4) beskrivs att det svenska samhället 

innehåller demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det här kan tolkas utifrån 

läroplanen som ett utav förskolans viktigaste uppdrag för den pedagogiska verksamheten. 

Läroplanen innehåller strävansmål som alla verksamma inom förskolan ska uppmuntra till att 

barnen utvecklar. Den innehåller däremot inte några konkreta exempel på hur förskollärarna 

ska genomföra det pedagogiska arbetet. Förskollärarna har därför en stor möjlighet att 

tillsammans tolka strävansmålen för att kunna genomföra det praktiska arbetet. Kapitlet om 

inflytande i Lpfö 98 (rev. 2016, s.12) kan därför tolkas olika i de olika arbetslagen och på så 

sätt kan också arbetet med barns inflytande se väldigt olika ut. Westlund (2011, ss.17-18) 

förklarar att det är vuxna som har makten över hur mycket inflytande barnen får i verksamheten.  

Förskollärare bär enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 2, §15) ansvaret för den undervisningen 

som bedrivs i förskolan. Det här kan tolkas som att förskollärarna planerar verksamheten utifrån 

de olika strävansmålen som finns i läroplanen där barns inflytande är ett utav dem. Det kan 

därför ses som att förskollärarna genomför en planering utifrån barnens egna åsikter och tankar 

som sätts i relation till styrdokumenten. Genom att beakta barns egna tankar och åsikter kan det 

bidra till att verksamheten utformas utifrån barnens behov och intresse.  

Vid tidigare vistelser på förskolor har vi uppmärksammat att inflytande kan vara svårt att arbeta 

med då det är mycket som ska hinnas med under en dag på förskolan. Det vi stött på är att det 

finns tillfällen under förskolans vardag där barns möjlighet till inflytande är mer eller mindre 

framträdande. Vi har även förstått att förskollärarnas olika förhållningssätt kan vara en 

påverkande aspekt i om barnen ges mer eller mindre möjlighet till inflytande. Därför är vi 

intresserade av att ta reda på hur förskollärare resonerar kring sitt arbete med barns inflytande 

och vad de ser för faktorer som kan påverka arbetet. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att ta reda på hur några förskollärare resonerar kring barns inflytande i 

förskolan. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barns inflytande? 

 Hur resonerar förskollärare kring olika förhållningssätt till barns inflytande? 

 Hur beskriver förskollärare att barns inflytande synliggörs i verksamheten? 

 

Begreppsdefinition 

Här nedan beskrivs en begreppsdefinition som vi förhåller oss till i vår studie. Det här begreppet 

är relevant eftersom det återkommer och kan tolkas. 

Inflytande 

Vi har valt att använda oss av Qvarsells (2011) definition av inflytande som innebär att alla 

barn ska få sin röst hörd och därav få påverka förskoleverksamhetens utformning och innehåll. 

Den här definitionen får därför stå för både begreppet inflytande och delaktighet i den här 

studien. Vi väljer att inte särskilja på begreppen delaktighet och inflytande eftersom de har en 

snarlik betydelse.  
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BAKGRUND 
I den här delen presenteras tidigare forskning kring barns inflytande i förskolan. Texten tar upp 

vad demokrati och inflytande innebär i förskolans vardag samt vad som står i styrdokumenten 

kopplat till barns inflytande. Här beskrivs också vissa faktorer som kan påverka arbetet med att 

möjliggöra barn inflytande. Det är exempelvis förskollärarnas barnsyn och förhållningssätt 

samt miljö och material.  

Demokrati och inflytande i förskolan 

I litteratur kring barns inflytande i förskolan framkommer begreppet demokrati som en del av 

inflytandet. Det här kan ses som att demokrati och inflytande hör ihop och har liknande 

betydelse. I det här stycket kommer därför båda begreppen diskuteras samt sättas i relation till 

varandra och förskolans verksamhet. 

 

Demokrati i förskolan innebär enligt Karlsson (2014, s.23) att barnen ska ges inflytande i 

verksamheten. Författaren menar att om förskolan ska kunna arbeta demokratiskt måste 

förskollärarna visa på ett demokratiskt förhållningssätt där barnen får hjälp att utvecklas och 

stödjas i sitt lärande. Förskollärare har ofta olika tolkningar av vad begreppet demokrati i 

förskolan innebär och hur det kan praktiseras i verksamheten. Därför är det viktigt att 

förskollärarna tillsammans i arbetslaget ständigt diskuterar vad demokrati innebär för dem. Det 

här lyfter även Arnér och Sollerman (2013, ss. 12, 24) om att förskolan ska vara en demokratisk 

verksamhet som vilar på respekt och förståelse för andra människor. De menar då att begreppet 

demokrati innebär allas rätt till att uttrycka sina åsikter och tankar samt att de ska känna att de 

blir lyssnade på.  Qvarsell (2011, ss.65-67) har genomfört en studie där det studerats vad 

demokrati innebär för små barn i förskolan. Syftet med studien var att undersöka vad som var 

mest centralt inom demokratins olika aspekter. Inflytande och att få vara med att bestämma var 

två aspekter som undersöktes. Qvarsell menar att demokrati i förskolan måste innebära att synen 

på barn är att de är levande väsen som har egna uppfattningar om sin omvärld. Därför måste 

barnen möta vuxna som engagerar sig i deras liv. Barnet ska i förskolan möta vuxna som 

respekterar och lyssnar till barnens behov och åsikter. Qvarsell benämner att det viktigaste inte 

är att få vara med och bestämma utan att få möjligheten att uttrycka sina åsikter och tankar.  

 

Inflytande och delaktighet används ofta synonymt i vardagligt tal enligt Arnér (2006, s. 26). 

Författaren väljer dock att skilja på begreppen eftersom det kan ses som två skilda betydelser. 

Inflytande beskrivs som ett sätt för barnen att kunna påverka förskoleverksamhetens innehåll. 

Det här innebär att förskollärarna ska förändra det pedagogiska arbetet utifrån barnens intresse. 

Till skillnad från inflytande förklarar Arnér att begreppet delaktighet innebär att barnen deltar 

i något som redan är förbestämt av vuxna. Johannessen och Sandvik (2009, ss. 30-31) 

poängterar precis som Qvarsell att bara för att förskollärarna ska arbeta med inflytande innebär 

det inte att barnen ska få bestämma, utan det handlar mer om en slags förbindelse där alla ska 

få komma till tals. Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter men det betyder inte att 

alla förslag går igenom. Utifrån barnens tankar och åsikter ska förskollärarna skapa ett innehåll 

i förskolans vardag som anses vara meningsfullt för barnens utveckling och lärande.  

 

Westlund (2011) har genomfört en demokratididaktisk studie med fokus på barns inflytande. I 

studien har det använts en kvalitativ metod i form av intervju med förskollärare och observation 

i verksamheten. Syftet var att undersöka hur förskollärare arbetar med barns inflytande. 

Resultatet visade att det fanns olika arbetsformer för att barnen ska få inflytande. I studien fick 

författaren fram att det fanns ett visst antal olika arbetsformer men att den vanligaste formen 

var att låta barnen få inflytande genom att ta olika beslut. Det här kan till exempel innebära att 
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barnen får en valmöjlighet och att de får uttrycka sina önskemål. Utifrån hennes studie innebär 

det att förskollärarna tar tillvara på barnens tankar och att de även kan komma med egna idéer. 

Eriksson lyfter däremot (2009, ss. 204-205) att barnen måste få vara delaktiga för att det ska 

kunna uppstå inflytande.  

Undersökningens förankring i förskolans styrdokument   

I Sverige följs FN:s konvention om barns rättigheter som är ett internationellt avtal. 

Barnkonventionen (2009, s.4) är en överenskommelse som innehåller barns mänskliga 

rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är angelägna men fyra av dem betonas som extra 

betydelsefulla när det rör sig om barn. Det finns i barnkonventionen en kortfattad beskrivning 

om de fyra artiklarna som här nedan finns citerade. 

 

 att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

 att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

 att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

 att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

                                                           (Barnkonventionen 2009, s.4) 

 

I liknelse med barnkonventionen benämner Lpfö 98 (rev. 2016, ss.4, 12) att det pedagogiska 

arbetet ska utgå från ett demokratiskt samhällsperspektiv. Barnen på förskolan ska ges 

möjlighet att utveckla självständighet och att ta ansvar för sina egna handlingar. I läroplanen 

har det utformats ett kapitel om barns inflytande där det läggs stor vikt vid att barnen ska göras 

delaktiga i förskoleverksamhetens innehåll och utformning. Genom att barnen ska få inflytande 

i förskolan betonar det barnens rättigheter. Barns rättigheter i inflytandedelen innebär att få 

möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter. Arnér (2009, ss.20-21) beskriver att eftersom 

barn har rätt till att kunna påverka sin vistelse i förskolan innebär det att förskollärare har en 

skyldighet att bemöta och ta tillvara på deras rättigheter. Förskollärarna i arbetslaget ska enligt 

Arnér ansvara för alla barns lika värde och att allas åsikter och tankar respekteras. Skollagen är 

en lag som också belyser rättigheter och skyldigheter för barn inom förskola och skola. I 

skollagen (SFS 2010:800, kap. 4, §9) förklaras att barnen ska ges inflytande i verksamheten 

samt att de ska få vara delaktiga i beslutsprocesser. Barnen ska få inflytande i största möjliga 

mån utefter ålder och mognad. 

Förskollärares syn och förhållningssätt till barns inflytande 

Synen på barn har förändrats över tid enligt Engdahl och Ärlemalm – Hagsér (2015, s. 110). 

Fram till början av 1990-talet sågs barn som objekt som var helt beroende av vuxna. När FN:s 

barnkonvention infördes 1989 belystes barns rättigheter, vilket bidrog till att synen på barn 

förändrades. Idag ses barn som samhällsmedlemmar som redan vid födseln ska ges rätten att 

påverka sina liv och sin vardag i samspel med andra.  

 

Enligt Lenz Taguchi och Åberg (2005, ss. 58-59) är synen på barn en viktig aspekt i arbetet på 

förskolan. Det finns olika sätt att se på barn och beroende på vilken syn förskollärarna har 

speglar det deras handling gentemot barnen. Bjervås (2003, ss.58-59) förklarar att det är viktigt 

att som förskollärare hela tiden reflektera över sin syn på barn eftersom detta påvisar deras 

förhållningssätt. Det är viktigt att förskollärarna tillsammans i arbetslaget för diskussioner kring 

barnsyn för att det ska råda ett relativt liktydigt synsätt. Förskollärarnas förhållningssätt 

påverkar enligt Westlund (2011) hur mycket inflytande barnen får i förskolans verksamhet. I 

hennes studie framkom det att förskollärarna kan ha styrning som ett förhållningssätt. 

Författaren menar att styrning kan vara antingen ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt. 
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Om förskollärarna använder ett medvetet styrningssätt kan det bidra till att barnen får mer 

inflytande genom att förskollärarna är närvarande i barns samspel. Westlund lägger stor vikt 

vid att förskollärarna ska reflektera individuellt samt tillsammans kring hur de styr barnen för 

att alla barnen ska ges möjlighet till inflytande. Styrning behöver dock inte vara något som är 

av negativ klang utan kan vara en bidragande faktor till ett demokratiskt klimat bland barn och 

förskollärare i verksamheten. Ribaeus (2014) påpekar precis som Westlund att en styrning kan 

ha både positiva och negativa effekter. Författaren benämner ramar som en slags styrning, då 

en ram kan behövas för att öka barnens trygghet i förskolan men även för att det kan bli ett 

lugnare klimat. Den här ramen innebär att förskollärare sätter upp gränser för vad barnen tillåts 

att göra och inte. Det här kan bidra till att barnen begränsas i deras bestämmande under dagen 

då förskollärarnas ramar och gränser styr, alltså kan barnens chans till inflytande minska på 

grund av ramarna. Om förskollärna inte har satt upp några ramar alls och barnen får tillåtelse 

att göra vad de vill kan det leda till att några barn får för mycket ansvar på sig. Det är därför 

viktigt som förskollärare att tänka på att inte ge barnen för mycket ansvar enlig Ribaeus (2014) 

eftersom vissa barn inte klarar av det. Om barnen får för mycket ansvar kan det ses som att 

förskollärarna belastat barnen och då tillrättavisar barnet om hen inte klarar av vissa situationer. 

Ribaeus (2014) tar upp ett exempel om platser vid matsituationen. Något barn kanske behöver 

en bestämd plats medan andra barn kan välja. Det barnet som behöver en bestämd plats kan bli 

väldigt osäker om ett annat barn har kommit och tagit barnets plats. 

 

Johansson (2003, ss. 48-53) har i en artikel beskrivit hur förskollärares olika barnsyn påverkar 

deras förhållningssätt gentemot barnen. Här har det tagits fram tre olika synsätt som 

förskollärarna använder. Det här benämner forskaren som barn är medmänniskor, vuxna vet 

bättre och barns intentioner är irrationella. Johansson förklarar att förskollärare ofta pendlar 

mellan de olika synsätten men att de har ett som dominerar. Om förskollärna bemöter barnen 

utefter deras behov och förutsättningar utgår de ifrån att barnen är medmänniskor. Det andra 

synsättet, vuxna vet bättre, innebär att förskolläraren möter barnen utefter vad hen anser vara 

det bästa för barnet. Förskolläraren är dock medveten om att barn har egna uppfattningar kring 

sig själv som person men att de underordnas för att förskollärarnas intentioner spelar större roll. 

När förskollärarna utgår ifrån att barnen är irrationella innebär det att förskollärarna inte har 

något syfte med varför de agerar som de gör. Barnen kan då enligt Johansson begränsade i sitt 

utforskande eftersom förskolläraren handlar utifrån sina egna intentioner och försöker inte sätta 

sig in i barnets situation. Johansson förtydligar detta genom ett exempel där ett barn inte får 

flytta på en stol eftersom förskolläraren anser att stolen har sin plats vid bordet. Förskolläraren 

bryr sig inte om att ta reda på barnets avsikt med att flytta stolen eftersom hen inte tror att barnet 

har någon avsikt med det. 

 

Ribaeus (2014) har genomfört en kvalitativ studie där syftet har varit att ta reda på vad 

demokrati i förskolan innebär. Det här har granskats på en utvald förskola med hjälp av 

observation i barngruppen samt intervjuer med verksamma förskollärare. I Ribaeus (2014, 

ss.74-75) studie framkom det att förskollärarnas förhållningssätt var en av de viktigaste 

aspekterna när det kommer till barns inflytande men samtidigt att det är ett utav de största 

hindren. Ribaeus menar att förskollärare ofta utgår ifrån sina egna behov och rädslor istället för 

att se möjligheten med att släppa kontrollen och låta barnen få större möjlighet att påverka. 

Vidare tas det upp att förskollärarna vill utmana barnen men en del moment kan vara en 

riskfaktor vilket gör att det ändå blir en begränsning genom att förskolläraren säger nej till 

förslaget. Arnér (2006, ss.53-62) lyfter fram att ännu en orsak som kan bidra till att 

förskollärarna säger nej i olika situationer är att det finns olika regler uppsatta från långt tillbaka 

på förskolan. Det kan vara regler som ”sitter kvar i väggarna” och som kan ha funnits innan 

förskolläraren började sin anställning. Arnér benämner även att förskollärare ofta har lättare att 
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säga nej än ja. Utefter det här gav Arnér förskollärarna i studien en uppgift där de vid varje 

tillfälle där de vanligtvis skulle säga nej skulle de istället säga ja för att ta vara på barnens egna 

idéer och se vad som hände. Genom den här övningen kunde Arnér tyda att ett tillåtande 

förhållningssätt bidrog till positiva möjligheter i barns lek samt att samspelet mellan barn och 

förskollärare utvecklades. 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

I litteratur om barns inflytande förekommer ofta begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv. Vi har valt att ta med begreppen eftersom det är två olika synsätt som kan bidra till 

hur förskollärare arbetar med barns inflytande.  

 

I förskolans vardag finns det olika sätt att se på barn och närma sig deras perspektiv förklarar 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011, s.6). När en vuxen försöker förstå ett 

barns intentioner utgår hen ifrån ett utifrån - och in perspektiv. Det här innebär att den vuxna 

först försöker läsa av barnet för att sedan skapa en egen förståelse för hur barnet känner i en 

viss situation. Tillvägagångssättet som används här kallas för barnperspektiv. Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003, s.71) har barnen i ett barnperspektiv inte uttryckt några egna 

tankar eller åsikter utan det handlar om att de vuxna gör en tolkning av det de ser. 

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011, s.6) betonar att när barnen själva uttrycker 

sina tankar, åsikter och känslor blir det ett barns perspektiv. Det här kallar de även för ett inifrån 

- och ut perspektiv till skillnad från barnperspektiv där det var ett utifrån - och in perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s.71) nämner att i förskolan behöver barnen möta 

vuxna som är intresserade och lyssnar på deras intentioner. Det är också viktigt att de vuxna 

runt omkring dem har kunskap om barnens utveckling för att de ska kunna möjliggöra barns 

inflytande på ett lärorikt sätt. De belyser också vikten av att barnen är delaktiga i olika 

pedagogiska sammanhang eftersom det kan leda till att barnen har blivit bekräftade. Johansson 

(2003, ss.43-44) påpekar däremot att det är viktigt för förskollärarna att förstå att de helt och 

hållet inte kan sätta sig in i ett barns perspektiv. Vuxna utgår ifrån ett eget perspektiv vilket 

också bidrar till om barnen blir förstådda eller inte. Johansson poängterar vidare att ett barn kan 

visa något med kroppen och försöka uttrycka sina behov men det är inte säkert att förskolläraren 

uppfattar barnens behov på samma sätt. Det gäller därför för förskolläraren att inte gå för snabbt 

fram med att tro sig veta vad barnet vill. Det är istället viktigt att försöka förstå hela situationen 

och på så sätt ge barnet tid till att visa vad hen försöker få fram genom sina intentioner. 

Att se barnet som kompetent 

Det finns olika sätt att se på barn och läroplanen för förskolan benämner det här som att barnet 

har kompetenser och förmågor som förskollärarna ska bemöta. Arbetet med att kunna 

möjliggöra barns inflytande bygger på att vuxna ser barnen som just kompetenta. Vi har därför 

valt att beskriva vad det kompetenta barnet innebär och hur barnen kan bemötas utifrån det. 

 

Bjervås (2003, ss.55-57) förklarar att synen på barn har förändrats mycket över tid och att det 

nu för tiden brukar talas om att barn är kompetenta. Det här innebär att de ska ses som egna 

individer med olika kompetenser och förmågor. Enligt Bjervås kan begreppet ”det kompetenta 

barnet” ibland kopplas samman med att sätta barnet i centrum. Författaren beskriver vikten av 

att förskollärare diskuterar och reflekterar över begreppet för att kunna bemöta barnen på ett 

likvärdigt sätt. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sina kompetenser snarare än begränsas. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss.111-112) förklarar däremot begreppet som att alla 

barn lär sig tillsammans med varandra genom att de får möjlighet att utbyta kunskaper med 

varandra. Här är det också viktigt att det finns en medforskande förskollärare som ser barnens 
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kompetenser. Fokus ska inte ligga på vad barnet inte kan utan det viktiga är att tänka att barnen 

är fulla med kunskaper som kan utmanas. 

Miljö och material 

I dagens samhälle spenderar barn större delen av sin tid på förskolan. I litteratur och tidigare 

forskning beskrivs miljön som en viktig aspekt för barns inflytande. Därför kommer vi här 

beskriva hur miljö och material kan möjliggöra att barn ges mer inflytande. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, ss.77-78) benämner att miljön i verksamheten kan 

ses som en tredje pedagog där barnen direkt får sig en uppfattning om vad rummet möjliggör 

och erbjuder. Wallin (2003, ss.92-93) förklarar att miljön samspelar med barn på ett annat sätt 

än med vuxna. Miljön ger barnen en inbjudan till lek om den är utformad på ett sätt som lockar, 

inspirerar och utmanar. Miljön kan ses som den tredje pedagogen och enligt Wallin är det därför 

viktigt att förskollärarna diskuterar om miljön samspelar med eller motarbetar dem. För att 

förskolans verksamhet ska vara en pedagogisk miljö belyser Bjervås (2003, s.57) att det finns 

vissa byggstenar att ta hänsyn till som förskollärare. Författaren benämner att förskollärarnas 

tankar kring verksamhetens utformning är en viktig aspekt. Det kan exempelvis vara hur 

förskollärarna organiserar de olika rummen på förskolan och hur de presenterar dem för barnen. 

En annan aspekt som Bjervås nämner är vilket material som finns på förskolan. Det här är 

viktigt eftersom det påverkar hur förskollärarna förhåller sig till barnen i verksamheten. Det är 

förskollärarnas förhållningssätt som bidrar till om barns kompetenser och förmågor blir synliga, 

utvecklas eller begränsas enligt författaren.  

 

Förskoleverksamheten vilar på demokratiska värderingar och med detta menar Åberg och Lenz 

Taguchi (2005, ss.33-34) att förskollärarna måste lyssna in barnen för att också kunna utforma 

en inflytelserik miljö för barnen. Här ingår det att observera barnen för att på så sätt kunna se 

vad barnen är mer eller mindre intresserade av. Om barnen ska kunna få vara delaktiga är det 

av stor vikt att förskollärarna tar till sig vad de ser och hör för att på så sätt få barnen delaktiga 

i utformandet av miljön. En annan form för att ge barnen inflytande på miljön menar Åberg och 

Lenz Taguchi är att samtala med barnen. Fråga barnen vad de har upplevt under sin tid på 

förskolan och på så sätt försöka komma in på olika riktningar. Det handlar om både enskilda 

samtal men även i grupp på exempelvis samlingar där barnen kan delge varandra vad de tycker 

och tänker om miljön. Qvarsell (2011, ss.70-71) beskriver också vikten av att vara lyhörda 

förskollärare men lägger större fokus på att förskollärarna måste diskutera miljöns påverkan för 

att barnen ska ha inflytande i verksamheten. Författaren förklarar också att förskollärarna måste 

lägga stor vikt vid att diskutera vad i barnens lekmiljö det är som stimulerar barns demokratiska 

lärande. I verksamheten är den fysiska miljön en mötesplats mellan vuxna och barn, där allas 

behov på något sätt ska tillmötesgås. Qvarsell menar då att det är extra viktigt att vara med och 

påverka om hur den fysiska miljön ska utformas i verksamheten. Westlund (2011, s.94) 

beskriver att den fysiska miljön ska planeras och utformas utefter barnens intresse och behov. 

I den fysiska miljön ska barnen ges möjlighet att välja sitt material för att på så sätt få inflytande 

över sin vistelse på förskolan. Westlund menar att det kan finnas vissa begränsningar i 

materialets tillgänglighet i och med säkerheten. Ett exempel på detta som lyfts är placeringen 

av en avdelnings saxar, de kan med fördel placeras på en högre hylla för att öka säkerheten.  
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TEORETISK RAM 
I det här stycket presenteras en teori som Roger Hart har utformat. En vetenskaplig teori innebär 

enligt Alvehus (2013, s.25) ett sätt att beskriva, förklara och ge förståelse kring ett visst område. 

Harts teori är värt att belysa då den handlar om barns inflytande i olika steg. 

 

 

 

Figur 1: Roger Harts delaktighetsstege (1992, s.8) 

 
Harts teori 

Roger Hart har utvecklat en stege i åtta steg enligt Elvstrand (2009, ss. 18-19) som handlar om 

barns inflytande och delaktighet. Till en början var det en kvinna vars namn var Arnstein som 

grundade delaktighetstrappan men då handlade den om att mäta hur mycket inflytande 

medborgarna hade i samhället. Hart förändrade den och lade fokus på barn och ungas möjlighet 

till inflytande i beslutsprocesser. 

 

Hart (1992) beskriver delaktighet som en slags beslutsprocess som bygger på demokrati. I 

delaktighetsstegen handlar de tre nedersta stegen om ett icke deltagande där barnen behandlas 

med manipulation, dekoration och där barnen ses som symboler. Manipulation är det trappsteg 

där barnens möjlighet till deltagande är minst. Hart tar upp detta med ett exempel där barn får 

gå runt med plakat med politiska värderingar i en demonstration. Här menas det att barnen inte 

har någon inblick eller förståelse för demonstrationens innebörd. Det här bidrar också till att 
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barnen inte ges möjlighet till att utvecklas in i ett demokratiskt samhälle. Decoration är det näst 

lägsta trappsteget som innebär att vuxna är införstådda med att barnen agerar utifrån den vuxnas 

syfte. Barnen kan till exempel bli klädda i kläder med reklam som de vuxna bestämt men barnen 

vet inte vad det handlar om. Det kan till exempel handla om att barnen får information om att 

de ska uppträda på ett stort event där de ska klä sig i vissa kläder med texter på. Det barnen då 

inte vet är att eventet har ett syfte och kläderna som barnen bär är reklam. Det sista steget inom 

den icke deltagande delen kallas tokenism. Det handlar om att barnen får möjlighet att uttrycka 

sig men det har ingen stor verkan i beslutsprocessen. Det här menar Hart är en början till 

delaktighet då barnen ändå får göra sin röst hörd men att det kanske inte spelar någon större roll 

vad barnen har att komma med. 

 

Från steg fyra till åtta beskriver Hart (1992) att barnen får ärlig delaktighet. Steg fyra i 

delaktighetsstegen kallas för assigned but informed. Det innebär att barnen förstår avsikten med 

vad som ska göras och att de är delaktiga på sina egna villkor. Steg fem kallas för consulted 

and informed vilket innebär att barnen får vara delaktiga i allt som rör barnet. Planeringen och 

utformningen av aktiviteter görs av vuxna men barnens uttalande och intressen ska alltid ligga 

till grund. Steg sex som kallas adult initiated, shared decisions with children är väldigt lik steg 

fem men skillnaden är att barnens åsikter har större inverkan på utformandet av aktiviteter. De 

vuxna ser alltså barnens tankar precis lika viktiga som sina egna. Steg sju, child initiated and 

directed, innebär att barnen står för utformning, planering och beslut i sin vardag. Sista steget i 

delaktighetsstegen, child initiated, shared decisions with adults, innebär att vuxna och barn har 

ett tydligt samspel där barnen utmanas i sitt deltagande. 

 

Den här teorin om Harts delaktighetsstege anser vi är relevant för vår studie då den beskriver 

hur förskollärarna kan arbeta med barns inflytande i olika steg. Teorin belyser delar som vi även 

kan se i förskolans läroplan, barnkonventionen och skollagen. Eftersom Harts stege är ganska 

lång bidrar det också till att det är stor skillnad att ligga på första steget eller åttonde steget. 

Utefter respondenternas tankar kan vi sedan sätta det i relation till hur de arbetar och 

förhoppningsvis kunna se ett samband mellan teori och praktik. Vi är medvetna om att 

delaktighetsstegen har en normativ föreställning om hur förskollärarna ska arbeta med barns 

inflytande. Vi väljer dock att se stegen som ett verktyg eftersom inflytande är väldigt brett och 

kan på så sätt behöva reflektion. Stegen innehåller åtta steg och vi tror därför att den här stegen 

kan hjälpa förskollärarna att veta vart de vill sträva efter att komma när det gäller barns 

inflytande. Samtidigt tror vi att förskollärarna kan pendla mellan de olika stegen beroende på 

dagar och situationer i förskolans vardag. 
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METOD 
I den här delen kommer vi att beskriva vad en kvalitativ metod innebär och hur vi valt att 

använda den här metoden i studien. Vi belyser också hur vi tagit ställning till de etiska 

principerna när vi genomfört våra intervjuer. Hur vi analyserade vår data kommer också att 

behandlas i det här avsnittet.   

Kvalitativ metod 

I en kvalitativ metod undersöker forskaren enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 34-35, 48) ett 

specifikt område som ligger till grund för dess syfte. En kvalitativ forskning kan genomföras i 

form av en observation eller intervju. Den här metoden kan innebära en stor mängd data vilket 

också gör att forskaren måste koda sitt material. Det innebär att bryta ned materialet till mer 

hanterbara delar och få ut det som är mest relevant för studiens syfte.  Att använda kvalitativ 

metod förklarar Trost (2012, s.23) är att försöka tolka människors uppfattning och handlande 

inom ett visst område. Alvehus (2013, ss. 22-23) beskriver tolkning som ett sätt att se på vår 

omvärld och skapa ett nytt sätt att förstå den på. I den här studien har vi valt att använda 

kvalitativ metod eftersom vi är ute efter att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt 

arbete med barns inflytande. Studien passar bäst med kvalitativ metod eftersom vi vill kunna 

tolka förskollärarnas svar utefter studiens syfte. Att tolka sitt insamlande material innebär inte 

att forskaren ska lägga några egna värderingar i det insamlade materialet enligt Alvehus (2013, 

ss.22-23) utan skapa en generell förståelse utifrån de mönster som framkommit. Tolkningen 

ska ha nära koppling till teori vilket också kan bidra till en mer trovärdig datainsamling. 

Intervju 

Att använda intervju i en kvalitativ metod är enligt Kihlström (2007 ss. 48-49) ett bra redskap 

som insamling av data. Författaren beskriver vidare att genom användning av intervju får 

forskaren reda på respondenternas uppfattningar, känslor och tankar inom ett visst 

kunskapsområde. Det här benämner även Alvehus (2013, s.80) som att intervju är ett effektivt 

redskap, eftersom interaktion kan bidra till att forskaren får respondenten att förklara sina 

uppfattningar, tankar och känslor. Vi har valt att använda intervjuer med förskollärare för att ta 

reda på hur förskollärare resonerar kring barns inflytande. 

 

Det finns olika intervjustrategier att använda sig av för att få fram data. De här beskriver 

Alvehus (2013, ss.82-83) som strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den 

strukturerade intervjun har en liknelse med enkätstudie eftersom det ofta är förbestämda frågor 

och svarsalternativ. Här blir oftast intervjun kort och ytlig. Den semistrukturerade intervjun 

beskriver Alvehus som den vanligaste intervjumetoden. Den här intervjun lägger fokus på 

interaktion mellan respondenten och forskaren. Intervjun innehåller några enstaka frågor där 

respondenten har möjlighet att uttrycka sina tankar i större perspektiv. Den ostrukturerade 

intervjun beskrivs mer som ett samtal mellan respondenten och forskaren där allt berörs ytligt. 

Utefter de här tre intervjustrategierna har vi valt att använda oss av den vanligaste 

intervjumetoden, som Alvehus benämner som semistrukturerad intervju. Vi valde den här 

intervjumetoden för att vi vill ha ett bredare perspektiv på förskollärarnas svar, därför har vi 

valt fem öppna frågor (se bilaga 1). Öppna frågor innebär enligt Hjalmarsson (2014, s.159) att 

respondenten inte får färdiga svarsalternativ utan ges möjlighet att uttrycka sig fritt utifrån sina 

egna erfarenheter och tankar. 
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Urval 

I vår studie har vi intervjuat åtta förskollärare på fyra olika förskolor. Vi valde att intervjua 

förskollärare då vi själva utbildar oss till förskollärare och vill därför se hur de med pedagogiskt 

ansvar arbetar med barns inflytande. Vårt urval gjordes genom ett bekvämlighetsval då vi haft 

kontakt med förskolorna tidigare. Det här underlättade för oss genom att de tillfrågade 

besvarade sin medverkan relativt snabbt och med stort intresse. Bryman (2011, s.433) beskriver 

att bekvämlighetsurval brukar göras på grund av att forskaren lättare kommer i kontakt med 

respondenterna. Vidare beskrivs att som forskare kan det vara svårt att komma i kontakt med 

personer som kan medverka i studien, därför kan ett bekvämlighetsval underlätta för forskaren. 

Bryman (2011, s.194) förklarar dock att det finns nackdelar med att använda 

bekvämlighetsurval eftersom det insamlade materialet inte kan bidra till en allmän uppfattning 

av det valda området. Om en allmän uppfattning ska kunna göras bör forskaren enligt Bryman 

göra stickprov med olika respondenter där forskaren inte har några tidigare erfarenheter av 

platsen. 

Etiskt ställningstagande 

När vi genomförde vår undersökning tog vi ställning till vetenskapsrådets fyra huvudkrav som 

kommer beskrivas nedan. Det är också av vikt att som forskare enligt Vetenskapsrådet (2011, 

s.16) ta hänsyn till hur hen förhåller sig till respondenten. Det här för att respondenten inte ska 

känna obehag som också kan leda till en kränkning. Utefter det här genomförde vi innan våra 

intervjuer en så kallad pilotstudie för att få en förståelse för hur de olika intervjufrågorna kan 

tolkas. Det visade sig att det var en fråga som gränsade till obehag genom att testrespondenten 

visade på osäkerhet och försökte försvara sig. Därför formulerade vi om frågan och prövade 

den ännu en för att se till att respondenterna ska kunna känna sig trygga under intervjun. Det 

visade sig att frågan blev bättre då testrespondenten lättare kunde besvara frågan. 

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.7-8) att alla som deltar i 

undersökningen ska ges information om studiens syfte samt information om vad deras 

deltagande innebär. Det här betyder att respondenterna före undersökningen ska bli informerade 

om att de när som helst får avbryta sin medverkan och att det insamlade materialet enbart 

kommer att användas i forskningssyfte. Det här har vi tagit hänsyn till genom att skicka ut 

missivbrev (se bilaga 2) till de möjliga respondenterna. Det här brevet innehöll information om 

syfte, genomförandet av intervjun, intervjufrågorna och kontaktuppgifter till oss som forskare 

för ifall frågor skulle uppkomma. I samband med att intervjuerna påbörjades informerades 

respondenten ytterligare en gång om att de när som helst under hela intervjun hade rätten att 

avbryta och att allt insamlat material kommer makuleras efter analysarbetet. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har godkänt sin medverkan i studien och att det är 

på deras villkor. Vi kontaktade först förskollärarna via ett missivbrev och därefter med 

direktkontakt via telefon där vi bland annat bokade en intervjutid utefter deras möjlighet att 

delta. Vi förklarade för förskollärarna via telefonkontakt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan samt avbryta ljudinspelningen (Vetenskapsrådet 2002, ss.9-11). 

 

Konfidentalitetskravet beskrivs i Vetenskapsrådet (2002, ss.12-13) som nära sammankopplat 

med sekretess. Det innebär att alla som medverkar i studien ska göras oidentifierbara. I vår 

studie har vi tagit hänsyn till konfidentalitetskravet genom att inte skriva några namn på 

personer eller förskolor. Vi har också tagit ställning till att inte nämna i vilken kommun 

intervjuerna gjordes eftersom att inget ska gå att identifiera. Allt det insamlade materialet har 

vi bara använt oss av i hemmiljö för att se till att materialet inte ska nå ut till obehöriga. 
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Nyttjandekravet innebär att material som samlats in bara får användas i forskningsändamål. Vi 

har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att informera respondenterna i missivbrev samt 

direktkontakt att det insamlade materialet enbart kommer att användas i vår studie. Allt material 

såsom ljudinspelningar och transkriberingar kommer vi att radera efter vårt analysarbete 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Genomförande 

I vår uppstart av studien diskuterade vi vilket ämne vi ville forska mer om. Vi kom fram till att 

det var förskollärarnas resonemang kring barns inflytande som vi ville veta mer om. Utifrån 

vårt formulerade syfte började vi forma lämpliga intervjufrågor. När vi färdigställt frågorna 

utfördes en pilotstudie med personer som är verksamma inom förskolan. Bryman (2011, ss.258-

259) förklarar att en pilotstudie är bra att använda för att testa sina intervjufrågor. Författaren 

beskriver att en pilotstudie ska göras med personer som inte ingår i den riktiga studien men som 

ändå har kunskaper inom ämnet. Pilotstudien kan göra att forskarna uppmärksammar eventuella 

misstolkningar eller att frågorna är svårtolkade. Efter att vi genomfört vår pilotstudie 

uppmärksammade vi att några av frågorna var svårtolkade vilket gjorde att vi reflekterade över 

frågorna och gjorde vissa justeringar. Därefter prövade vi frågorna ytterligare en gång och den 

här gången upplevde vi att intervjun blev mer lättbesvarad av respondenten. 

 

När vi genomfört pilotstudien och förändrat intervjufrågorna kontaktade vi de berörda 

förskollärarna och avsatte tid efter deras tillgänglighet. Fyra av intervjuerna genomförde vi 

tillsammans men sedan gjorde vi två var enskilt eftersom att de inträffade under samma tid. 

Alla intervjuer genomfördes i avskilda rum på förskolorna för att vi inte skulle bli störda under 

inspelningen. Intervjuerna tog allt emellan femton till trettio minuter att genomföra. I de 

gemensamma intervjuerna som genomfördes hade vi kommit överens om olika ansvarsområden 

under intervjusektionen. En oss av skulle ansvara för samtalet under intervjun medan den andra 

förde skriftliga anteckningar samt tog ansvar för ljudupptagning med mobiltelefon. Före 

intervjuerna hade vi testat ljudupptagningen med varandra för att säkerställa att det fungerade 

med ljudet. Intervjuansvaret fördelades utefter hur väl vi som forskare kände till de olika 

förskolornas respondenter. Det här gjorde vi eftersom vi upplevde att det kändes tryggare för 

respondenten att svara på intervjufrågorna om de varit i kontakt med intervjuaren tidigare. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativ metod beskriver Bryman (2011, s.354) trovärdighet och tillförlitlighet som ett 

redskap för att studien ska vara pålitlig. Trovärdighet förklaras som en förtydligan mellan 

forskaren och respondenten. I en intervjustudie kan detta enligt Bryman betyda att forskaren 

ger respondenten tid till reflektion och eftertanke för att det ska bli ett pålitligt resultat. I vår 

studie har vi tagit hänsyn till trovärdighetskriterierna genom att vi till en början skickade med 

intervjufrågorna i missivbrevet eftersom vi upplevde frågorna breda och behövde reflektion 

både före, under och efter intervjun. Under alla intervjusektioner har vi förvissat oss om att 

respondenterna har förstått intervjufrågorna och gett dem den tid de behövt för att besvara 

frågorna. För att vår studie skulle bli trovärdig valde vi att genomföra en pilotstudie för att testa 

våra intervjufrågor. Utifrån pilotstudien fick vi omformulera och förtydliga några av frågorna 

utifrån studiens syfte, det här för att det skulle bli tydligt för respondenterna att besvara frågorna 

så ärligt som möjligt. Tillförlitlighet innebär enligt Thurén (2007, s.26) att forskarna har 

genomfört ett relevant urval av sina respondenter. Genom att vi har valt verksamma 

förskollärare från fyra olika förskolor bidrar det till ett större perspektiv på förskollärarnas 

resonemang kring barns inflytande. Hade vi däremot valt endast två arbetslag skulle materialet 

blivit mycket mindre och vi hade inte fått ta del av lika många perspektiv. Det här eftersom de 

i arbetslaget kan ha en gemensam syn och ett liknande arbetssätt på barns inflytande. 
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Analys 

När alla intervjuer var gjorda transkriberade vi dem en i taget genom att lyssna på 

inspelningarna och skriva ner allt som sades under intervjun på datorn. Vi valde att transkribera 

fyra intervjuer var eftersom det är en process som tar tid och därför valde vi att göra det enskilt 

för att spara tid. Vi ansåg detta vara en fördel för att sedan kunna skriva ut transkriberingarna 

och på sätt börja koda vårt material tillsammans. Bryman (2011, s.526) menar dock att det 

måste finnas en viss försiktighet med att skriva ner inspelningarna då det lätt kan bli att 

forskarna hoppar över något som exempelvis inte verkar relevant. Vi har tagit ställning till detta 

genom att skriva med precis allt som sades under intervjuerna för att sedan börja koda 

materialet. Vi började med att tillsammans läsa alla transkriberingar för att få överblick över 

vad respondenterna uttryckt varit relevant för arbetet med barns inflytande. Eftersom vi haft 

öppna frågor bidrog det till att svaren blev väldigt breda och materialet stort. Vi valde därför att 

läsa alla transkriberingar noggrant och använda marginalen för att kunna skriva ner vad texten 

handlar om under de olika styckena. Genom det här fick vi exempelvis fram att samtliga 

förskollärare benämnt miljön som en viktig aspekt i barns inflytande, vilket därför fick en stor 

betydelse i vår studie. För att sedan koda materialet användes överstrykningspennor i olika färg 

för att kunna kategorisera vad som handlar om vad, till exempel att vi markerade allt som 

handlade om miljö med en grön överstrykningspenna. Vi klippte sedan ut de olika 

färgmarkeringarna för att sedan kunna lägga fokus på en färgmarkering i taget. Malmqvist 

(2007, ss.125-126) beskriver att det här kan vara en hjälp för forskaren för att koda sitt material. 

Författaren förklarar att användning av överstrykningspennor i analysen kan bidra till att 

forskaren skapar en överblick över sin insamlande data. I forskarens studie blir det insamlade 

materialet indelat i olika färger som sedan i den löpande texten kategoriseras. När forskaren har 

kodat sitt material finns det troligtvis text som inte är markerad men det är viktigt att spara 

eftersom det kan komma till användning senare i studien. Därför sparade vi allt material under 

hela analysprocessen för att kunna gå tillbaka och se ifall det kan vara något som går att 

använda. 
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RESULTAT 
I den här delen av studien redogörs resultatet av det som framkommit under intervjuerna. Det 

som förskollärarna lyfte som viktiga aspekter i arbetet med barns inflytande kommer här 

presenteras under relevanta rubriker. Förskollärarna förklarade att arbetet med barns inflytande 

är ett stort område som kräver mycket diskussion och reflektion i arbetslaget. Det som belystes 

som påverkansfaktorer var bland annat hur begreppet inflytande definierades, förskolans miljö 

och material, synliggörandet av inflytande samt förskollärares barnsyn och förhållningssätt. I 

studien har vi använt oss utan fiktiva namn på våra respondenter som här nedan kommer 

beskrivas. 

 

Fiktiva namn: Britta, Sara, Anna, Lisa, Sofia, Karin, Kerstin och Monica 

Förskollärares syn på begreppet inflytande 

Förskollärarna hade en gemensam tolkning av begreppet inflytande då i stort sett alla nämnde 

att begreppet inflytande för dem innebär att våga uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. För 

att kunna uttrycka detta är det enligt förskollärarna viktigt att det finns någon som lyssnar och 

bekräftar dessa tankar, åsikter och känslor. 

 
Sofia: Inflytande för mig innebär att barnen får vara med och tycka och bestämma 

delvis men främst tycka och få sin röst hörd. Att dom blir lyssnade på och vågar 

säga vad dom tycker, tänker och vill. Dom kan tycka mycket men att det inte alltid 

kommer fram i ord men alla barn ska få höras.  

I intervjuerna som genomfördes har alla förskollärare i någon form uttryckt sig om att det är 

utmanande att arbeta med barns inflytande för att det är ett relativt svårt begrepp som innefattar 

mycket. Även om förskollärarna har liknande definition av barns inflytande blir det ändå 

mycket som skiljer sig åt. Ansvar var något som två utav förskollärarna berättade om i intervjun 

då de ansåg att det var en del av inflytandet men det finns svårigheter med det som kommer 

beskrivas i citaten nedan.  

 
Monica: Ibland tycker jag att begreppet inflytande har blivit så stort, det kanske 

ibland bidrar till att vi belastar barnen alldeles för mycket. Det sägs att barn ska 

ha inflytande men samtidigt ska barnen ha inflytande över något de klarar av, 

sådant som dom har förmåga att klara. För mig handlar inflytande om ett ansvar 

och det ansvaret ska hänga på oss vuxna.  

Sofia: Inflytande handlar också om att ge barnen ansvar utifrån ålder och mognad. 

Men det är svårt eftersom vi gärna hamnar i att barnen ska få som dom vill och 

vara med och bestämma allt. Men vi har diskuterat mycket om att det handlar om 

ett ansvar som måste passa till alla barn.  

Kerstin: Inflytande ska passa för barnen, vilka barn är det, barnen är väldigt olika 

och det är viktigt att vi respekterar det. 

Förskollärarna har här fastställt att barns inflytande faktiskt handlar om en mognadsfråga. De 

menar att alla barn kanske inte vågar, vill eller kan ta det ansvaret som förskollärarna förklarar 

att inflytande innebär. Det här ansvaret beskriver förskollärarna ibland kan förväxlas med något 

som förskollärarna benämner som låt gå, vilket innebär att barnen ska få bestämma allt och göra 

precis som de vill för att de getts det ansvaret. Precis som Monica beskriver i citatet ovan kan 

det ibland bli att förskollärarna belastar barnen för mycket, samtliga förskollärare förklarar 

därför att det måste finnas en pedagogisk ram. En pedagogisk ram beskriver de som en typ av 

styrning som är nödvändig för att barnen ska må bra och inte bli pressade. 
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Anna: Inflytande kan lätt bli att barnen ska bestämma, men bestämma vad? Det 

måste ändå vara lite fyrkantigt. Det låter inte så roligt men för barnen bästa tror 

jag att det är bäst. Alltså att vi har satt upp en slags ram där läroplansmålen måste 

finnas med men att barnen ändå har störst plats. 

Sara: Om man säger att man arbetar med barns inflytande men inte har någon typ 

av styrd pedagogisk ram så tror jag att det lätt kan bli en låt gå effekt som man 

gömmer sig bakom. Det här leder till att barnen får göra som de vill vilket jag tror 

innebär att jag lägger allt ansvar på barnen istället för på mig själv.  

Monica: Inflytande är ganska svårt, det är lätt att säga man har inflytande men 

inflytande för mig betyder inte att man får som man vill. Man kan ha inflytande 

fast det är inte säkert att det blir på mitt sätt och det är viktigt att poängtera. Barn 

kan ha inflytande men det är inte alltid att det är just deras tanke som går igenom. 

Förskollärares förhållningssätt kring barns inflytande 

Alla förskollärare har benämnt att deras förhållningsätt gentemot barnen har stor påverkan på 

hur mycket inflytande barnen får i verksamheten. Många av förskollärarna kopplar samman 

förhållningssättet med vilken barnsyn de har. Barnsyn förklarar förskollärarna som hur de som 

vuxna ser på barns förmågor. De talar om två olika barnsyner, det första benämner de som att 

barnet är kompetent vilket innebär att barnen har mycket kunskaper och erfarenheter redan när 

de börjar på förskolan. Den andra barnsynen förhåller sig förskollärarna mer negativt emot och 

den handlar om att se ett barn som mindre vetande. Dem beskriver det som att förskollärarna 

har makt över barnen.  

 
Sara: Förhållningssättet är viktigt, det handlar om hur jag bemöter barnet samt 

vilken barnsyn jag har. Vi brukar prata i mitt arbetslag om att vi ska se barnet som 

kompetent för då tror jag att vi ger dem större möjlighet till inflytande. Om vi inte 

tror att barnen kan då tror vi att vi kommer begränsa barnen eftersom man då anser 

att vuxna kan bättre än barnen.  

Monica: Jag vet inte hur man skulle jobba om man inte ser barnet som kompetent 

för jag tror att när barnet kommer till förskolan så är det vi som utmanar de 

kompetenser som barnen redan har med sig. Jag tänker såhär att om jag ser barnet 

som kompetent så blir jag en medforskare men om jag däremot skulle se barnet 

som mindre vetande så skulle det bli som att jag tar makten och tror mig veta allt, 

det här tror jag då också speglar av sig på barnen som då blir helt beroende av oss 

vuxna.  

Det förs olika uppfattningar om hur mycket förhållningssättet bör diskuteras i arbetslaget. Vissa 

förskollärare ansåg att det ska vara en given punkt att diskutera medan vissa tycker att det inte 

behöver diskuteras lika mycket. Förskollärarna har nämnt att förhållningssättet påverkas av 

vilken barnsyn de har och det i sin tur gör att det kan skilja sig mycket åt i de olika arbetslagen.  

 
Sofia: Vi snappar mest upp barns inflytande genom vardagliga samtal kollegor 

emellan och genom ögonkontakt. Det finns nog mycket vi kan arbeta på där för att 

vi ska få en lika syn på barns inflytande. Alla tänker olika men vi är alla överens 

om att barnen ska ha reellt inflytande på förskolan. Så vi har aldrig satt oss ner 

hela arbetslaget och diskuterat barns inflytande och det tror jag beror på att det är 

så givet på något vis. 

 

Sara: I mitt arbetslag tycker vi det är viktigt att man diskuterar barns inflytande 

och håller det levande. Jag tycker det är viktigt att man diskuterar vad begreppet 

inflytande innebär för oss eftersom det kan innebära olika för oss alla. Därför är 

det viktigt att vi får en gemensam tolkning av begreppet. Vi måste diskutera hur 

vi ska kunna driva en verksamhet och då måste vi komma överens om att såhär 
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tolkar vi, det här strävar vi efter att uppnå. Det här tycker jag att man kan komma 

fram till genom levande diskussioner.  

Under intervjun kom förskollärarna in mycket på att de diskuterar med sina kollegor hur de ska 

göra för att det inte blir de själva som styr för mycket. Det fanns en gemensam tolkning av att 

det måste finnas någon form av styrning för att verksamheten ska fungera och bedrivas i en 

utmanande miljö. Förskollärarna förklarade även att fast att det ska finnas en styrning måste de 

förhålla sig nyfiket till barnens egna initiativ och tankar. 

Anna: Det är viktigt att vi tar tillvara på barns intresse men att vi utmanar dem 

inom det som de finner intressant. Vi kan låta barnen vara med och bestämma 

men det måste vara inom vissa ramar.  

Kerstin: Ibland tror jag att många tror att vi vuxna ska styra men för mig betyder 

den styrningen att vi vuxna sätter ramen eftersom vi samtidigt har läroplanen att 

gå utefter. Därför tycker jag att det är viktigt att vi diskuterar om det här i 

arbetslaget för vi gör väldigt olika tyvärr.    

Kerstin: Vi diskuterar mycket om det blir inflytande eller ej i vissa situationer. Till 

exempel när vi satte upp väljartavlan diskuterade vi hur vi ska göra för att det blir 

på barnens villkor och inte vi vuxna som har bestämt för mycket.  

I frågan om arbetslagets förhållningssätt var det några utav förskollärarna som benämnde vikten 

av att ha ett bejakande förhållningsätt snarare än ett nekande förhållningssätt. De har börjat 

reflektera över det i sina arbetslag om hur många gånger de nekar barnens initiativ och ställt 

det i förhållande till barns inflytande i verksamheten. De har då kommit underfund med att ett 

nekande förhållningssätt är relativt övergripande i förskolan vardag. 

Britta: I mitt arbetslag är vi övertygade om att vårt förhållningssätt påverkar 

barnens inflytande på förskolan. Genom att vi är tillåtande pedagoger tror vi att vi 

får ett öppet klimat där barnens intresse är i centrum. När vi lyssnar och är 

intresserade av vad barnen säger och gör, tror vi att de känner att dom är viktiga 

och att deras åsikt har betydelse. Vi vill vara ja sägande pedagoger och få barnen 

att känna att det mesta är möjligt.  

Anna: Det är inte alltid man kan tillmötesgå allt som barnen efterfrågar men vi 

försöker säga ja istället för nej. Innan man säger nej är det viktigt att fundera på 

varför jag måste säga nej. Innan jag säger nej ska jag i alla fall ha bra anledning 

till att säga nej. Det tror jag ändå är ett bra sätt att låta barnen få vara med och 

påverka. Tänker man att man måste ha en bra tanke till att säga nej så blir det oftast 

att du säger ja för att nej kommer oftast kanske lite för att det är enklare att säga 

nej för att det kan kräva mindre av mig som pedagog. Så måste jag säga nej så 

måste jag liksom fundera kring varför säger jag nej nu och då tror jag att det är 

lättare att låta barn få inflytande, för att jag tror att man lättare försöker tillmötesgå 

barnen. 

Arbetet med barns inflytande i verksamheten 

Genom samtalen med förskollärarna beskrevs olika sätt att arbeta med barns inflytande i 

verksamheten. Förskollärarna beskrev att det fanns situationer där barnen fick mer eller mindre 

inflytande. En av dem mest framträdande situationerna var rutinsituationer i form av mat och 

fruktstund.  
Kerstin: Vi arbetar hela tiden med barns inflytande även fast vi kanske inte har 

satt det på pränt så men jag tänker att de får vara med och påverka sin vardag 

ganska mycket ändå. För jag menar som vi har buffé både under frukost och lunch 

och där har barnen inflytande i det enkla kan man tycka men dem får välja själva 

om de vill ha ost eller gurka och hur mycket dom tar.  
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Sara: I matsituationen får barnen väja vilken mat de vill ha och hur mycket de vill 

ha. De häller upp vatten och mjölk själva, det är också inflytande tycker jag att jag 

får bestämma hur mycket jag vill ha.  

Karin: Vid fruktstunden kan barnen bestämma över vilken frukt de vill ha, vi har 

nästan alltid tre eller fyra sorters frukter som går att välja mellan, det kan låta 

löjligt att pratat om en fruktstund som inflytande men genom att de får välja på ett 

så begränsat utbud så tror jag vi planterar något hos barnen. Det tycker jag är 

inflytande på lägre nivå men sen när barnen blir äldre kan inflytandet öka. 

 

Det här var konkreta exempel på hur några utav förskollärarna beskriver att de arbetar med 

barns inflytande vid mat och fruktstund. När vi har intervjuat förskollärarna har många av dem 

förklarat att inflytandet måste börja på en lägre nivå och då pratar de ofta om valmöjligheter. 

De menar alltså att inflytandet måste börja någonstans för att sedan successivt utvecklas med 

barnens mognad och intresse. Det finns många tillfällen som förskollärarna fastnar i 

diskussionen om det är inflytande eller ett val som de har gett barnen. 

 
Britta: När vi diskuterar inflytande så hamnar diskussionen gärna om 

demokratiska val som barnen får göra. Vi hamnar gärna i frågan om det är val, 

inflytande eller demokrati. Vi har till exempel låtit barnen rösta om vart vi ska gå 

under utevistelsen. Barnen röstade på skogen, bäcken och lekparken. Vi gjorde 

sedan en röstning där ett barn i taget fick gå och sätta en guldstjärna på det 

förslaget som de ville mest.  

Lisa: Barnen gör val hela tiden, som vi kanske inte tänker på för att det är så 

självklart. T.ex. att barnen alltid får välja vad de vill leka ute och vad de vill göra 

i ateljén. 

 

Arbetet med barns inflytande känns stort för många förskollärare men för att de ska underlätta 

sitt eget arbete brukar de utforma olika typer av hjälpmedel och aktiviteter. Det här för att få 

barnen mer involverade i verksamhetens utformning och innehåll. Förskollärarna beskriver att 

de har en tanke som de presenterar för barnen och sen får de vara med och utveckla den idén. 

Här nedan kommer olika exempel på sådana hjälpmedel. 

 
Monica: Vi använder oss av en aktivitetstavla där det finns lek-kort, där barnen 

får välja vilka lekstationer de vill gå till. Det finns ett begränsat antal, som i 

legorummet kanske man kan vara tre och då väljer man och kan byta efter en 

stund. Det för att barnen ska kunna välja själva och bli medvetna om att de väljer. 

Anna: Vi har även veckans värdar där barnen är med och planerar delar i 

verksamheten. Det är då två barn i veckan som exempelvis får planera en samling 

och duka tillsammans. 

Kerstin: Vi har utformat ett kunskapsträd som utvecklas med hjälp av barnens 

respons och tankar, Det här trädet har vi bestämt att vi ska fylla med orange löv 

när barnen fixar saker för att barnen ska bli medvetna om sitt lärande. Vi 

diskuterade då med barnen vad det är de vill lära sig och försökte tillmötesgå det.  

Förskollärarna har här förtydligat att de har en läroplan de måste följa och därför måste det 

finnas en typ av styrning i verksamheten. Precis som de beskrev tidigare (se Anna och Saras 

uttalande under förhållningssätt) med att det ska finnas en pedagogisk ram kan styrning ses som 

ett exempel på en ram. Förskollärarna menar att de måste förhålla sig till läroplanens olika 

strävansmål (pedagogiska ramen) men i läroplanen finns det också ett kapitel om barns 

inflytande som de ska förhålla sig till. Någon förskollärare förklarade att när aktiviteter ska 

utformas blir det inte alltid som det är tänkt från början eftersom utgångspunkten ska vara barns 

tankar och åsikter. 
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Sara: Vi har i mitt arbetslag diskuterat hur vi sa få in barns inflytande i 

verksamheten. Vi har ju mål i läroplanen som vi måste följa och därför ser vi det 

som en ram. Men inom ramen som vi vuxna har satt så ska det finnas utrymme 

för barnen att påverka eftersom det också är ett utav våra mål.  

Sofia: Jag får ofta gå tillbaka och fundera på om jag verkligen har med mig både 

barnen och läroplansmålen i aktiviteterna som genomförs. Det kan vara svårt 

ibland men man kan ju nästan koppla allting till våra mål. Men jag tror att det är 

viktigt att ligga steget före, att jag vet vilka mål jag vill uppnå med den här 

aktiviteten. 

För att kunna utgå från barnens behov beskriver många utav förskollärarna att de använder sig 

av mycket samtal och reflektion tillsammans med barnen. Det här gör att barnen enligt 

förskollärarna kan uttrycka vad de har tyckt eller känt om något. Däremot finns det barn som 

inte uttrycker sig verbalt av olika anledningar och därför benämns också observation som 

viktigt i arbetet med barns inflytande.  

Anna: Det här med reflektering är också ett slags inflytande. Just det här när man 

reflekterar med barnen efter en aktivitet. Då får vi veta lite hur de uppfattar 

aktiviteten, vi ser när de gör det och är med men sen får vi även dem sätta ord på 

hur de upplevt situationen. Det är inte alltid det vi ser överensstämmer med vad 

barnen säger att de lärt sig eller tyckt vart roligt.  

Kerstin: Barn efterfrågar inte alltid vad de vill göra men vi kan ju liksom läsa det 

lite mellan raderna när man pratar med dem mycket. Vad de är intresserad av och 

vad som händer runtomkring dem, vad som händer hemma och sådär. 

Barn har många tidigare intressen och erfarenheter när de kommer till förskolan och med det 

menar förskollärarna att det är viktigt att ta reda på vad barnen intresserar sig av i sin hemmiljö. 

De uttrycker därför att föräldrasamverkan är en viktig faktor för att kunna bemöta barnen olika 

behov och intressen. Några av förskollärarna har benämnt att utvecklingssamtalen kan vara ett 

sätt att bemöta och tillgodose barnens behov. Det här genom att förskolläraren samtalar med 

föräldern om deras barn. Det här menar en förskollärare kan leda till att barnet får ett inflytande 

även om det inte är barnet själv som uttrycker det. 

Karin: Dagliga samtal är viktiga och utvecklingssamtal. Vi har precis haft 

utvecklingssamtal nu och där kommer det ju saker från föräldrarna som barnen 

berättar om hemma eller så. Vi får också veta saker som de gör hemma och älskar 

att göra hemma. Där få vi feedback som vi kan möta upp med tycker jag eftersom 

det också blir som ett slags inflytande, alltså att någon pratar för mig (barnet). 

Föräldrar ser andra saker som vi inte ser och det blir ett slags inflytande för barnen 

även fast det kanske inte är dem som efterfrågar det, men det blir att man möter 

barnen så att det ska ge dem lite mer.  

Monica: När vi intervjuar barnen inför utvecklingssamtal kommer det fram saker 

som berör inflytande. För då kan vi prata om vad barnen exempelvis vill lära sig 

mer om. Barnet kan även komma med önskningar om att dom vill leka med en 

viss kompis och då försöker vi tillmötesgå och planera för att det ska bli så. Det 

kanske inte är medvetna om att det själva att de har inflytande vid denna situation 

men vi får där in mycket information som vi kan använda för att möta upp dem. 

Genom samtal och reflektion menar förskollärarna att de kan få en förståelse vad det är som 

intresserar barnen just nu. Med det kan de också gå vidare och lyssna in barnen i deras samtal 

och på så sätt starta upp olika teman och aktiviteter på förskolan. De har då genom att försöka 

lyssna in startat ett tema för att sedan se om barnen är intresserade och vill arbeta vidare med 

det eller om deras tankar går åt ett annat håll. 

Anna: Vi har till exempel haft ett älg-tema nu eftersom barnen ofta pratar om det 

nu när det har varit älgjakt. Men samtidigt är det ju inte barnen som har uttryckt 
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att det vill ha ett tema om älgar, utan vi har mer lyssnat in och sedan utformat 

temat. 

Britta: Genom att vara lyhörda och med observationer såg vi att barnen pratade 

och lekte med mycket olika leksaker som vi inte hade på förskolan. Till exempel 

fanns ett stort intresse för lego och Pokemon. Vi frågade då barnen om det fanns 

något intresse för att arbeta med leksaker som projekt. Barnen nappade på detta 

och kom med många olika förslag på hur vi kan arbeta med temat.  

Sofia: Barnen visade stort intresse för Pokémon Go när det kom. Alla barnen 

pratade mer eller mindre om det och många hade även föräldrar eller äldre syskon 

som var engagerade i det. Vi pedagoger hade ingen aning om vad det här var för 

något men tillsammans med barnen skapade vi detta som ett litet projekt på 

förskolan. Barnen fick komma med förslag på vad vi skulle göra och vi gjorde 

även våra QR-koder inriktade mot Pokémon.  

Förskollärarna benämner deras arbete med barns inflytande olika det handlar till största delen 

om att bemöta barnen. Alltså få barnen till att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha något 

att arbeta vidare med. Det är många delar i förskolans verksamhet som förskollärarna benämner 

innehåller barns inflytande.  

Miljöns påverkan på barns inflytande 

Utifrån intervjuerna beskrev förskollärarna att förskolans miljö och material är en viktig aspekt 

i arbetet med barns inflytande. De flesta benämnde att miljön ska vara lockande och utmanande 

för barns lek och lärande. Därför menade förskollärarna att barnen ska få vara med i 

utformningen av miljön för att det ska vara på deras villkor. Om barnen ges möjlighet att 

förändra förskolans miljö och material förklarade förskollärarna att barnen har fått vara med 

och påverka sin vistelse på förskolan.  

Anna: Vi har försökt förändra miljön på övervåningen och då har vi tagit med 

barnen i det genom att på samlingar låta barnen komma med idéer där de fick 

berätta om det är något de saknar eller så.   

Det här citatet ovan beskriver hur barnen har fått möjlighet att påverka miljön på förskolan 

genom samtal med förskollärarna. Det här är något som många utav förskollärarna benämnde 

men vissa beskrev också förskollärares ansvar för att hjälpa barnen att få inflytande över miljön. 

En av förskollärarna beskrev bland annat att detta går att göra via observation i leken eftersom 

det kan bidra till barn som inte vågar, vill eller kan uttrycka sig ändå kan få ett slags inflytande.  

Monica: Ibland tror jag också att vi kan ge inflytande hos barnen genom att 

observera dem i leken. Vi kan upptäcka vad det är de saknar och hur de kan 

utmanas. Det är nämligen inte alltid som barnen kan sätta ord på vad det är de 

behöver. Då kan vi istället komma med förslag som vill ni ha det här eller skulle 

ni behöva det här. Man kan behöva ge dem lite ledtrådar ibland, det kanske inte 

är alltid som barn vet vad de behöver heller. Jag tror att det är lite av våran uppgift 

också att se vad det är vi kan lägga in för att utmana dem lite och för att det ska 

bli en rolig lek. 

 

Anna: Vi har även flyttat ner lekköket till nedervåningen eftersom vi 

uppmärksammat att vissa barn inte vågar vara där uppe och leka. På sätt har 

barnen också inflytande genom att de nu får möjlighet att leka lekar som de kanske 

inte har kunnat innan. 

 

En annan förskollärare beskrev kartläggning som ett sätt att få barnen att påverka miljöns 

utformning. Hon beskrev att dem genomfört flera olika kartläggningar med alla barn för att 

förskollärarna ska få en förståelse för hur barnen upplever miljön i de olika rummen på 

förskolan. På en annan förskola berättade en förskollärare att de genom kartläggning 

uppmärksammat att barnen gärna ville leka med allt i den stora lekhallen eftersom det där finns 



 

20 

 

mycket fysiska material som exempelvis ribbstol och studsmatta. Här menade då förskolläraren 

att det är viktigt att tänka efter på hur de placerar de olika lekföremålen och att väva in barnen 

i det för att alla rum på något sätt ska väcka intresse hos barnen. 

 
Britta: Genom att vi kartlagt miljön på vår förskola tillsammans med barnen har 

vi kunnat uppmärksamma att vissa rum väcker obehag hos vissa barn. Vi fick även 

reda på att vissa rum är mer populära än andra på grund av bland annat materialet 

som rummet erbjuder. Utefter det har vi kunnat förändra miljön utefter barnens 

önskningar.  

Kerstin: Vi gjorde en kartläggning för att försöka förstå varför alla barnen ville 

vara i lekhallen. Barnen förklarade att det finns så mycket att leka med där som är 

roligt. Det gjorde att vi var tvungna att fundera över hur vi skulle kunna förändra 

de andra rummen för de också skulle locka mer till lek. Det är roligt att alla barn 

vill vara där men det blir alldeles för högljutt och stökigt och därför var vi tvungna 

att se över både lokalerna och lekmaterialet.    
 

Genom intervjuerna har det framkommit att det finns olika sätt att förhålla sig till hur 

lekmaterialen får användas. Några ansåg att det är skönt med ordning och reda och att 

materielen därför ska hållas till ett visst rum. Men det fanns de förskollärare som ansåg att 

barnen ska få använda lekmaterialen till vad de vill. Bara för att ett visst lekmaterial är avsatt 

till en viss lek behöver det inte betyda att det går att använda det till något annat. Här nedan 

kommer tre citat på hur skillnaden kan se ut när det gäller barns tillgång till lekmaterial. 

Karin: Barn använder gärna många olika lekmaterial när de leker och det är något 

som vi måste planera efter. Till exempel hur tillgängligt det är eller hur vi ställer 

fram det. Kan man till exempel blanda materialen på ett bra sätt.  

Anna: Att järnvägen bara ska användas till att bygga tågrälser och köra med tåg 

på kan nog vi som vuxna se på det. Men det kan lika väl användas som ved om 

barnen vill leka indianer och bygga och bygga upp en brasa med. Det kan jag 

också tycka är ett sätt att låta barnen få inflytande och få påverka sin dag.   

Lisa: Det är många barn på vår avdelning och därför är det viktigt att det blir någon 

ordning på den fria leken. Så vi jobbar mycket så på vår förskola att de olika 

sakerna som finns i ett rum stannar i det rummet just för att det ska bli lite ordning. 

Här ger förskollärarna en relativ klar bild av att de funderar mycket kring miljöns utformning 

samt användningen av material. Förskollärarna diskuterar att arbetet med att utforma miljön tar 

mycket tid och behöver förändras många gånger per termin. Det förändras hela tiden eftersom 

det är en ständig process med barns inflytande eftersom barngruppen förändras och därmed 

barnens behov och intressen. 

Sara: Barnen får ständigt nya intressen och det kommer nya barn till avdelning titt 

som tätt. Därför kan vi aldrig se miljön som klar utan vi måste hela tiden förändra 

den efter barnens intresse och behov. 

Att synliggöra barns inflytande 

För att göra barnen medvetna om att de haft inflytande handlar det enligt förskollärarna om att 

kunna redogöra för att de har fått påverka. Förskollärarna förklarar att de inte säger ”nu har du 

fått inflytande”, de använder istället ord runt begreppet inflytande såsom demokrati, val och 

bestämma.  

Lisa: Man kanske är dålig som pedagog på att benämna att nu har du inflytande, 

att det här får du välja eller så. Men på något sätt är det så givet likaså som det här 

att de får komma med egna idéer 
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Sofia: Vi nämner inte begreppet inflytande för barnen men använder det istället 

andra begrepp som tillhör ordet.  

Förskollärarna beskriver att arbetet med barns inflytande till stor del handlar om att få barnen 

medvetna om att de har haft inflytande. Det här beskriver förskollärarna som att det är viktigt 

att vi synliggör och benämner att deras röster är viktiga och att vi sedan bygger verksamheten 

utifrån det.  

Anna: Vi har bestämda platser i matsalen för att vissa barn har svårt att sitta 

tillsammans. Men ibland är det några barn som önskar att få sitta jämte varandra. 

Om det då är mindre barn någon dag kan man ta tillvara på det och låta dem sitta 

jämte varandra. Då har man lyssnat på barnen och gett dem inflytande. Då är det 

också viktigt att säga till barnet att titta hur jag har dukat idag, idag ska du få sitta 

jämte kompisen som du önskade. På så sätt visar man för barnen att de har fått 

inflytande och att vi lyssnar på deras önskemål. Då kan de få en känsla av att just 

det ja. Jag tror nämligen att barnen ofta kommer ihåg det som de inte får göra och 

därför är det också viktigt att visa när de får sina önskemål igenom.  

Kerstin: Det blev att vi röstade och det visade sig att sju barn ville leka kramdatten 

och ett barn ville leka tunneldatten. Det barnet som ville leka tunneldatten kan 

dock ha svårt att förstå varför det inte blev som han ville. Då är det viktigt att visa 

på att sju är ganska många om man jämför med en. Viktigt också att man får 

pojken att förstå att han ändå har fått vara med och påverka men att det kanske 

inte blev just det som han ville. 

Här ovanför visades det på hur två förskollärare arbetar för att försöka få barnen medvetna om 

att de har fått vara med och påverka och på så sätt också fått inflytande. Men några utav 

förskollärarna beskriver också att de måste bli bättre på att förklara för barnen att de har fått 

inflytande för att många föräldrar har visat oro för sitt barn. Föräldrarna har då menat att de är 

oroliga för att barnen inte får ta plats i gruppen och komma med sina egna tankar. Förskollärarna 

förklarar då att det är viktigt att de blir tydligare i att visa både för barnen och föräldrarna hur 

de tar tillvara på barns initiativ samt vad begreppet inflytande betyder för dem.  

Monica: Vi har försökt förtydliga för föräldrarna att barnen får inflytande då de 

ofta i en bruksenkät svarat att de inte vet om barnen får inflytande i verksamheten. 

Detta har vi gjort genom att på utvecklingssamtal berätta lite om hur barnen tar 

för sig och får inflytande i verksamheten. Många föräldrar är oroliga för att deras 

barn inte får ta plats i gruppen och då är det extra viktigt att visa på hur vi arbetar 

med barns inflytande. Vi kan bland annat genom dokumentation visa hur vi 

arbetar med det.  

Om inte föräldrarna har en inblick eller förståelse i vad förskollärarna menar med att barn har 

inflytande så kan det enligt förskollärarna lätt misstolkas. Föräldrarna kan till exempelvis fråga 

sina barn hemma om de får inflytande på förskolan och då skulle nog svaret bli nej. Men om 

föräldrarna har en djupare förståelse för vad förskollärarna menar med inflytande kan svaren 

troligtvis bli annorlunda eftersom de kan prata kring begreppet. 

Resultatsammanfattning 

I resultatdelen har vi fått fram att förskollärarna upplever att begreppet inflytande är väldigt 

stort men de har poängterat att det innebär att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd. 

Förskollärarna verkar fastna i diskussionen om vem som ska få bestämma på förskolan även 

om de är medvetna om att inflytande handlar om mer än det. Förhållningssättet belyser de som 

en av de viktigaste aspekterna för att möjliggöra barns inflytande i verksamheten. Genom deras 

resonemang har vi även kunnat dra slutsatsen att förskollärarna ofta reflekterar kring ifall 

barnen har fått inflytande eller endast fått ta del av en förbestämd aktivitet. Förskollärarna 

benämner också vikten av att benämna för barnen att de fått vara med och påverka när deras 

förslag ligger till grund för exempelvis en aktivitet. 
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DISKUSSION 
I diskussionsdelen kommer vi att diskutera relationen mellan studiens resultat och tidigare 

forskning, teoretiska ramen och egna reflektioner. Här kommer även valet av metod att 

diskuteras och även didaktiska konsekvenser kommer att behandlas. 

Resultatdiskussion 

Här kommer vi diskutera vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och Harts teori om 

delaktighetsstegen. I den här delen är rubriken miljöns påverkan inbäddad i rubriken om arbetet 

med barns inflytande i verksamheten.   

Förskollärares syn på begreppet inflytande 

I studiens resultat framkom det att förskollärare har en liknande syn på begreppet inflytande. 

Alla förskollärare poängterade på något vis att inflytande för dem innebär att alla barnen ska få 

sin röst hörd och på det viset också känna att de blir lyssnade på. Det här beskrivs även i Lpfö 

98 (rev. 2016, s.12) där det poängteras att arbeta med barns inflytande innebär att barnen ska 

ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Utifrån vår egen reflektion kan det här då ses 

som en grundläggande tanke kring vad begreppet inflytande innebär. Förskollärarna framhåller 

begreppet inflytande som svårtolkat eftersom det inte är ett konkret material att arbeta med. De 

menar dock att om det finns lyhörda och engagerade förskollärare som bemöter barnen med 

respekt kan det bidra till att barnen får uttrycka sig och på så sätt får inflytande. Arnér och 

Sollerman (2013, ss.12,24) beskriver att lyhörda förskollärare är grunden för att det ska kunna 

bli en demokratisk verksamhet. Att vara lyhörd och ta tillvara på barnens röster innebär dock 

inte enligt förskollärarna att barnen ska ges rätten att bestämma utan snarare rätten att påverka 

verksamheten. Det här belyser Johannessen och Sandvik (2009, ss.30-31) men också Qvarsell 

(2011,ss.65-67) då de menar att det måste finnas en förbindelse mellan förskollärarna och 

barnen där alla får komma till tals. De understryker då att barn och förskollärare tillsammans 

utformar innehållet i verksamheten där både barns egna intressen och förskollärarnas kunskaper 

tas tillvara. Det här ser vi som ett samspel mellan barnen och förskollärarna där det handlar om 

ett ge och ta perspektiv. Här kan vi koppla samman en strävan efter att vilja hamna på Harts 

(1992) åttonde steg i delaktighetsstegen. I det steget ska barnen och förskollärarnas åsikter 

respekteras på lika villkor och göras synliga i utformandet och innehållet i verksamheten. Det 

här kan exempelvis ses i Saras uttalande om att förskollärare har läroplanen och andra 

styrdokument att följa. Hon beskriver att det kan ses som en ram men inom den ramen ska 

barnen ges möjlighet att påverka sin situation. 

En stor del inom förskollärarnas syn på inflytande var något som benämndes som en pedagogisk 

ram. Den här ramen beskrev förskollärarna består av förskolans styrdokument och regler. De 

menar att en del saker i förskolans verksamhet kan barnen vara med och bestämma men det 

måste då ske inom ramen som förskollärarna satt upp. Det här är även något som Ribaeus (2014) 

nämner att den här ramen kan bidra till en trygghet för barnen och bidra till ett lugnare klimat. 

Det Ribaeus även nämner är att ramen minskar barns inflytande eftersom barnen inte tillåts att 

göra allt eller bestämma allt. Men som Johannessen och Sandvik (2009, ss.30-31) poängterade 

precis som Qvarsell (2011, ss.65-67) innebär inte inflytande att barnen ska få bestämma allt 

utan snarare få påverka genom att göra sin röst hörd. Förskollärarna nämner att inflytande 

handlar om ett ansvar och om den pedagogiska ramen inte hade funnits hade barnen eventuellt 

fått ett för stort ansvar i förskolan. Det här ansvaret menar de ska vila på förskollärarna själva 

och inte på barnen eftersom det finns barn som inte klarar av att ta det stora ansvaret då de 

belyser det som en mognadsfråga. I skollagen (SFS 2010:800, kap 4, §9) benämns det här då 

lagen menar att barnet ska ges inflytande i största möjliga mån men att det ska ske utefter ålder 

och mognad. Precis som skollagen nämner ska enligt förskollärarna inflytande vara något som 
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passar barnen, sådant som de klarar av. Alla barn är olika och har olika erfarenheter med sig 

som ska respekteras men samtidigt utmanas. 

Förskollärarnas förhållningssätt kring barns inflytande 

Samtliga förskollärare benämnde att förhållningssättet har en bidragande effekt på hur mycket 

inflytande barnen får i verksamheten. Förhållningssättet handlar enligt både förskollärarna och 

tidigare forskning om vilken barnsyn vuxna har. Lenz Taguchi och Åberg (2005, ss.58-59) 

förklarar att förskollärarnas barnsyn är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom det bidrar till 

hur barnen bemöts i förskolan. Förskollärarna uttryckte i intervjuerna två olika barnsyner som 

framträder i förskolans vardag. De här synerna benämner de som det kompetenta barnet och 

barn är mindre vetande. Enligt förskollärarna strävar samtliga efter att se barnet som kompetent 

vilket innebär att de ser barn som bärare av kunskap och kompetenser som de måste bemöta 

med respekt samt utmana. Det här kan liknas vid ett av Johanssons (2003, ss.48-53) synsätt som 

benämns som barn är medmänniskor. Det synsättet innebär att förskollärarna bemöter barnen 

med respekt för deras behov och egna förutsättningar. Bjervås (2003, ss.55-57) förklarar att om 

en förskollärare har synsättet att se barn som kompetent kan det ses som att sätta barnet i 

centrum. När barnet ses som kompetent eller som Johansson förklarar det att barn är 

medmänniskor kan vi dra parallellen med att de utgår från ett barnperspektiv. För att kunna se 

barnet som kompetent måste förskolläraren kunna sätta sig in i barnperspektiv för att kunna 

utmana barnets kompetenser. Att inta ett barnperspektiv belyser Pramling Samuelsson, Sommer 

och Hundeide (2011, s.6) som ett utifrån och in perspektiv där förskolläraren försöker sätta sig 

in i barnets situation och utmanar dem utefter behov och kompetenser. Barn som mindre 

vetande var det andra synsättet förskollärarna benämnde och som de kopplade samman med en 

maktposition över barnen. Det här synsättet ställde de sig negativt emot eftersom det synsättet 

handlar om att barnen är helt beroende av vuxna. Det här kan liknas vid vad Johansson (2003, 

ss.48-53) belyser som att vuxna vet bättre. När förskollärare utgår ifrån det här synsättet innebär 

det att de prioriterar sina egna intentioner framför barnets egna när det gäller saker som rör 

barnet själv.  I de här två synsätten kan vi se en stor skillnad i vart förskollärarna ligger i Harts 

(1992) delaktighetsstege. När förskollärarna utgår ifrån att barnet är kompetent befinner sig 

förskolläraren i de fem översta trappstegen. Det här eftersom de visar på att de vill ge barnet 

möjlighet till inflytande och väljer att se att barnen har kompetenser som går att utmana. Till 

skillnad från dem fem översta trappstegen handlar de tre nedersta trappstegen om ett icke 

deltagande där förskollärare hamnar när de ser barnet som mindre vetande. I de här tre stegen 

går det från att inte ha någon möjlighet till inflytande men vid tredje trappsteget börjar barnen 

bli introducerade i att få inflytande. Barns röster är dock fortfarande inte tillräckligt värdefulla 

för att tas med i beslutsprocessen utifrån de här tre stegen. 

Våra respondenter förklarade vikten av att reflektera kring sitt eget förhållningssätt i arbetet 

med barns inflytande. Några av dem förde ett resonemang kring ett bejakande eller nekande 

förhållningssätt. De menade att inom förskolan används ofta ett nekande förhållningssätt när 

barnen kommer med egna initiativ. Det här förklarar de genom att det är enklare och att det 

kräver mindre av dem själva. Arnér (2006, ss.53-62) förklarar nästan precis som förskollärarna 

uttryckt att förskollärarna i många situationer säger nej eftersom det gör det smidigare för dem 

själva men det kan också vara för att det redan finns uppsatta regler om vad barnen får eller inte 

får göra. Genom att reflektera kring situationer där förskollärarna vanligtvis skulle neka barnen 

och istället välja att bejaka deras förslag kan det bidra till ett positivare klimat och bättre 

samspel mellan barn och förskollärare. Det här har några av våra respondenter förklarat genom 

att reflektion kring ett nekande förhållningssätt kan bidra till att de tänker om och försöker ställa 

sig positivt till barnens förslag. Ribaeus (2014, ss.74-75) nämner att en förskollärares 

förhållningssätt kan vara ett stort hinder i arbetet med att låta barn ha inflytande. Författaren 

beskriver då att förskolläraren ofta nekar barnens initiativ eftersom hen utgår ifrån sina egna 
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behov och rädslor. Då vågar inte förskolläraren heller släppa kontrollen och ge barnen 

inflytande.  

Genom jämförelserna mellan respondenternas svar kan vi se en gemensam syn på att det ska 

föras en diskussion i arbetslaget kring hur förhållningssätt påverkar barns möjlighet till 

inflytande. Det råder dock skillnad på hur mycket det här diskuteras i de olika arbetslagen. 

Några av respondenterna uttryckte att de upplevde arbetet med barns inflytande så pass givet 

att det inte behöver diskuteras på ett djupare plan, medan några beskrev det som väldigt viktigt 

att diskutera för att kunna bemöta barnen på ett likvärdigt sätt. I litteratur kring barns inflytande 

framkommer förskollärares förhållningssätt som en av de viktigaste faktorerna och att det därför 

krävs ständiga diskussioner i arbetslaget. Westlund (2011) beskriver att det är viktigt att 

förskollärare reflekterar både individuellt och tillsammans i arbetslaget hur de styr barnen 

eftersom det kan bidra till ett medvetet förhållningssätt. Förskollärarna beskrev tidigare om 

pedagogiska ramar och här benämner de dem som en typ av styrning i verksamheten. Westlund 

(2011) förklarar precis som Ribaeus (2014) att en styrning kan ses som en positiv bidragande 

faktor till ett demokratiskt klimat i förskolans verksamhet. 

Arbetet med barns inflytande i verksamheten 

När förskollärarna redogjorde för hur de arbetar med barns inflytande beskrev de olika 

situationer som innehöll mer eller mindre möjlighet till inflytande. Alla förskollärarna 

benämnde på något vis rutinsituationer i form av mat och fruktstund som en del av inflytandet. 

Förskollärarna menade att barnen vid de här situationerna hade en möjlighet att påverka sådant 

som berör de själva, genom att väja hur mycket mat eller vilken frukt de ville ha. Det här kan 

kopplas samman med hur Westlund (2011) beskriver att det finns olika arbetsformer för att 

barnen ska få inflytande. En av de vanligaste arbetsformerna förklarar Westlund som att barnen 

får valmöjligheter. Precis som förskollärarna benämner är mat och fruktstund en typ av situation 

där barnen får möjlighet att välja vilket också bidrar till att de får inflytande. En av 

förskollärarna betonande att de här rutinsituationerna kan ses som löjliga eftersom det är en 

liten del i förskolans vardag och egentligen borde ses som självklara val. Förskolläraren 

förklarade vidare att genom att barnen får göra sådana små val är det en början till inflytande 

där barnen får känna att deras röst gör skillnad. Det här beskriver Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide (2011, s.6) som ett inifrån - och utperspektiv där barnet själv uttrycker 

sina tankar och det här kallas för ett barns perspektiv. Det här kopplar vi samman med Harts 

(1992) fjärde steg i delaktighetsstegen som benämner att barnen deltar på sina egna villkor. Här 

vet barnen om att de ska välja mellan exempelvis fyra frukter och uttrycker sin vilja på sitt eget 

sätt antingen verbalt eller genom sitt kroppsspråk. 

 

Alla förskollärare lyfte fram hur de försöker få med sig barnen när de exempelvis ska förändra 

miljön på förskolan. De menade då att det är viktigt att barnen får vara med i utformningen 

eftersom verksamheten ska utgå ifrån deras behov. Det här styrker även Lpfö 98 (rev. 2016, 

s.12) som belyser att barnen ska få vara med och påverka miljön genom att få göra sin röst hörd. 

Liknande resonemang förs i Harts (1992) femte steg i delaktighetsstegen där det beskrivs att 

barns uttalande och intressen ska ligga till grund för verksamhetens planering och utformning. 

Det har några förskollärare gjort genom att barnen på samlingar får uttrycka sina tankar och 

idéer både enskilt och i grupp. En annan metod som förskollärarna använder sig av för att barnen 

ska få inflytande i miljön är att observera barnen i deras lek. Det här för att alla barnen kanske 

inte vågar uttrycka vad det är de saknar eller behöver och då kan förskollärarna tillföra material 

utefter barnens intressen. Åberg och Lenz Taguchi (2005, ss.33-34) menar att det här är en bra 

metod att använda sig av för att skapa en inflytelserik miljö för barnen. Med en inflytelserik 

miljö menar de att förskollärarna behöver ta tillvara på det de ser och hör för att kunna utforma 

miljön utefter barnens behov och intressen. Några av förskollärarna benämnde för att ta till vara 
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på barnens intressen och behov genomför de flera kartläggningar per termin. Det här för att 

förskollärarna ska få en förståelse för vad rummen och materielen erbjuder. Wallin (2003, ss.92-

93) beskriver att det är viktigt att förskollärarna ser över miljön för att se om den samspelar 

eller motarbetar dem. Om miljön samspelar med förskollärarna kan den ses som en tredje 

pedagog. Den tredje pedagogen bjuder in barnen till lek på ett sätt som lockar, inspirerar och 

utmanar enligt Wallin. Det är även viktigt enligt förskollärarna att se över lekmaterialet och låta 

barnen använda materialet till andra saker än vad det visualiserar. De beskriver även att miljön 

är en ständig process som hela tiden måste förändras eftersom barngruppen ofta förändras och 

även barnens behov. Westlund (2011, s.94) påpekar precis som förskollärarna att den fysiska 

miljön ska planeras och utformas utifrån barnens intressen och behov. Författaren förklarar 

även vikten av att barnen får välja material utefter vad de behöver och vill ha i sina lekar. Utefter 

våra egna reflektioner förstår vi att arbetet med barns inflytande kan se väldigt olika ut. Det här 

kopplar vi även till Harts (1992) delaktighetsstege genom att det där finns åtta steg som 

förskollärarna kan befinna sig på. Troligtvis pendlar förskollärarna mellan de olika stegen 

beroende på situationer som uppstår i förskolans vardag. 

Synliggörande av barns inflytande 

Förskollärarna förklarade att de sällan använder begreppet inflytande med barnen utan använder 

istället andra synonymer som exempelvis bestämma och val. Det går att se i Annas och Kerstins 

uttalande (resultat s.21) att det är viktigt att benämna för barnen när deras önskemål har gått 

igenom men även förklara varför det inte blev just som ett barn ville i någon situation. Det här 

kan kopplas samman med hur Qvarsell (2011, ss.65-67) betonar att alla barn ska få komma till 

tals och uttrycka sina åsikter. Författaren benämner att innehållet i förskolans vardag ska 

grundas på barnens tankar och åsikter. Förskolläraren Kerstins uttryck om röstningens 

konsekvenser går att koppla samman med hur Karlsson (2014,s23) poängterar att det av vikt att 

förskollärarna har ett demokratiskt förhållningssätt för att på sätt kunna förklara demokratins 

grunder för barnen. Genom vår egen reflektion kan vi förstå hur viktigt det är att faktiskt 

synliggöra för barnen att det är deras åsikter och tankar som verksamheten är baserad på. 

Genom att göra det kan det leda till att barnen får en känsla av att deras röst är viktig och oavsett 

om barnens tankar har gått igenom eller inte kan de ändå känna att någon har lyssnat och 

bekräftat dem. En annan del som en av förskollärarna benämnde var hur begreppet inflytande 

synliggöras för föräldrarna. Det har visat sig enligt förskolläraren Monica att föräldrarna har en 

relativt liten förståelse för vad inflytande innebär och att förskollärarna därför behöver ge en 

förklaring för vad det innebär. I enlighet med Lpfö 98 (rev 2016, s.13) ska det finnas ett gott 

samarbete mellan förskollärare och barnens vårdnadshavare. Det bör finnas ett samspel där 

vårdnadshavare informeras om förskolan arbetssätt vilket innefattar hur de arbetar med barns 

inflytande. 
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Metoddiskussion 

Våra intervjuer genomfördes med åtta förskollärare på fyra olika förskolor. Vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi då relativt enkelt kunde få kontakt med förskollärare som ville 

ställa upp. Nu i efterhand kan vi dock se vissa nackdelar med att göra ett sådant urval eftersom 

någon av oss alltid hade en förförståelse för arbetslagets arbetssätt med barns inflytande. Det 

bidrog till att förskollärarna under intervjusektionen kunde relatera till situationer som vi själva 

varit med och upplevt. Hade vi istället valt förskolor som vi inte varit i kontakt med tidigare 

hade vi inte haft någon förförståelse för hur de arbetar utan hade helt fått förlita oss på deras 

intervjusvar. Samtidigt tror vi att ett bekvämlighetsurval har gynnat oss eftersom vi fick ett stort 

material att arbete med som kändes sanningsenligt.  

Intervjusektionerna fungerade bra och vi upplevde att förskollärarna hade valt ett bra rum för 

att intervjuerna inte skulle störas. De hade avsatt tid från barngruppen för att kunna delta i 

intervjuerna. Det vi däremot märkte var att intervjuerna i nästan alla sektioner avbröts en stund 

på grund av att någon kom in i rummet, vilket tog fokus från respondenten och oss som 

intervjuare. På en av förskolorna intervjuades två förskollärare från samma arbetslag vilket 

också kan vara bra för en forskare att reflektera kring. Vi upplevde att respondenterna där hade 

diskuterat intervjufrågorna tillsammans vilket också ledde till liknande svar i intervjuerna. Vill 

forskaren ha ett bredare perspektiv på sin studie kan det vara en fördel att inte välja förskollärare 

från samma arbetslag. Därför var det bra att det bara var på en förskola som vi intervjuade två 

förskollärare på samma avdelning.  

Vi valde att genomföra fyra intervjuer gemensamt och resterande enskilt. Att genomföra 

intervjuerna tillsammans upplevde vi var ett bra sätt eftersom vi båda då kunde ta del av 

respondentens resonemang och kroppsspråk. Det var även av fördel då en av oss kunde lägga 

störst fokus på samtalet under intervjun medan den andra kunde föra anteckningar. Under 

analysarbetet var det också lättare att diskutera med varandra om det som framkommit under 

den gemensamma intervjun. De enskilda intervjuerna fungerade också bra men det kräver mer 

av den som intervjuar eftersom hen då sköter både anteckningar, ljudinspelning och samtalet. 

Här fick vi förklara mycket för varandra för att förstå transkriberingen men det var av fördel då 

det startades en diskussion oss emellan som bidrog till en jämförelse mellan de olika 

intervjusektionerna. 

Genom intervjuerna fick vi fram hur några förskollärare resonerade kring barns inflytande 

vilket var vårt syfte. Genom intervjuerna fick vi dock inte fram hur förskollärare arbetar med 

det i praktiken eftersom de kan säga en sak och göra något annat. Om vi hade velat ta reda på 

hur de arbetar hade vi kunnat använda oss av observation i verksamheten. Då hade vi sett det i 

ett mer praktiskt sammanhang där barns handlingar möter vuxnas agerande. En annan metod 

som hade kunnat användas för att stärka vårt arbete hade varit att få med barnen och höra deras 

resonemang kontra förskollärarnas. 
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Didaktiska konsekvenser 

I arbetet med barns inflytande är det viktigt att förskollärare tillsammans reflekterar och 

diskuterar kring begreppet inflytande. Det här är viktigt eftersom många av våra respondenter 

uttryckt att det är ett stort begrepp som kräver reflektion. Det går att tolka begreppet inflytande 

väldigt olika och därför är det viktigt att ta sig tiden till att alla förskollärare får förklara hur de 

ser på begreppet för att det inte ska råda en förvirring hos barnen. Om det inte har funnits någon 

reflektion kan det bli en krock förskollärarna emellan vilket kan leda till att barnen blir osäkra 

på vad som är tillåtet och inte tillåtet. 

Det är viktigt som förskollärare att reflektera över sin barn- och kunskapssyn eftersom det i sin 

tur bidrar till hur barnet blir bemött. Om en förskollärare ser barn som fulla med kunskaper och 

kompetenser har barnet möjlighet att utveckla sina förmågor tillsammans med förskolläraren. 

Här blir barnet respekterat och behandlas som kunnigt vilket kan ge barnet en god självkänsla 

med lust och vilja att utvecklas i sitt lärande. Till skillnad från det kompetenta barnet kan 

förskolläraren se barnet som mindre vetande vilket handlar om en maktposition som begränsar 

barnet i sin utveckling. Vi tror att förskolläraren genom reflektion kan få en förståelse för hur 

olika förhållningssätt kan påverka barnens möjlighet till lärande.  

Miljön har visat sig vara en viktig faktor i arbetet med barn inflytande eftersom det är där barnen 

ständigt befinner sig under dagarna. Att få med barnen i miljöns utformning kan göras genom 

exempelvis kartläggning och samtal tillsammans med barnen. Precis som några av 

respondenterna nämnde i intervjuerna är det viktigt att inte uttala sig om att miljön är 

färdigkonstruerad eftersom barnen ständigt får nya intressen och för att det kan komma nya 

barn titt som tätt. Att låta barnen ha ett tillgängligt material är viktigt för att barnen ska få 

inflytande då de kan utveckla sina lekar efter hur den utvecklar sig.   

Vi har utefter vårt resultat förstått hur viktigt det är förklara konsekvenserna av demokratiska 

val för barnen. Om inte det görs förstår kanske inte heller barnen att de har fått inflytande genom 

att få vara med och tycka i en situation på förskolan. Det går att göra genom exempelvis 

lättillgängligt material på förskolan. Det kan var legobitar som sätts ihop som ett stapeldiagram 

för att verkligen visa på skillnaden i röstningen. Lika viktigt är också att benämna för barnen 

när deras åsikt har tagit tillvara på och ligger till grund för exempelvis en aktivitet. 

Förhoppningsvis kan barnen utan en förtydligan känna att de har fått inflytande men genom att 

benämna det för dem kan det bidra till en djupare förståelse att deras tankar och önskemål är 

viktiga.  

Vi tror även att det kan vara bra om förskollärare väljer att använda sig av begreppet inflytande 

både till barnen och till vårdnadshavare istället för att välja andra synonymer. Det här för att 

förskollärarna i vår studie har uttryckt att de väljer att använda ord som bestämma och välja 

istället för inflytande. Inflytande handlar inte enligt Qvarsell (2011) om att få bestämma utan 

det handlar om att få uttrycka sina tankar och åsikter.    
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

 

2. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns inflytande? 

 

3. Kan du ge några konkreta exempel på hur barn får 

möjlighet att påverka sin egen vistelse på er förskola?  

 

4. Har ni i arbetslaget diskuterat hur pedagogers 

förhållningssätt kan påverka barns inflytande? 

          Om ja – vill du berätta om hur ni har resonerat 

kring ämnet? 

          Om nej – är det något som du finner relevant för 

barns inflytande? 

 

5. På vilket sätt gör ni i arbetslaget barnen medvetna om att 

de haft inflytande i verksamheten? 
 
 

  



 

- 31 - 

 

Bilaga 2 - missivbrev 

Information kring intervju 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Emelia Josefsson och Elina Öberg. Under hösten 2016 läser vi 

vår sjunde och sista termin till förskollärare på Högskolan i Borås. Den här terminen skriver 

vi vårt examensarbete som har fokus på barns inflytande i förskolan.   

Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring barns inflytande. I vår 

undersökning behöver vi intervjua verksamma förskollärare. Därför undrar vi om du har 

möjlighet att delta i en intervju på ca 30 minuter. Den här intervjun kommer spelas in med 

ljudupptagning för att underlätta vårt analysarbete. Vi kommer ta hänsyn till alla etiska 

ställningstaganden där du som undersökningsperson och din förskola blir anonyma i studien. 

Du har rätten att när som helst under intervjun avbryta din medverkan. Det inspelade 

materialet kommer att raderas efter vårt analysarbete.  

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i vår intervju. Vi skickar med våra intervjufrågor 

längre ner för att du ska ha möjlighet att förbereda dig inför intervjun. Om du har några frågor 

kring intervjun finns våra kontaktuppgifter längst ner. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Emelia och Elina 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

2. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns inflytande? 

3. Kan du ge några konkreta exempel på hur barn får möjlighet att påverka sin egen 

vistelse på er förskola?  

4. Har ni i arbetslaget diskuterat hur pedagogers förhållningssätt kan påverka barns 

inflytande? 

          Om ja – vill du berätta om hur ni har resonerat kring ämnet? 

          Om nej – är det något som du finner relevant för barns inflytande? 

5. På vilket sätt gör ni i arbetslaget barnen medvetna om att de haft inflytande i 

verksamheten? 

 

Emelia Josefsson                                         Elina Öberg
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