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Sammanfattning 
 
Barns inflytande är ett ämne som många gånger uppfattas som svårdefinierat, och svårt att 

omsätta i praktiken. Det är ett viktigt område som har blivit allt vanligare i 

forskningssammanhang då det visat sig ha stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi 

har därför valt att genomföra en studie som syftar till att synliggöra förskollärarnas perspektiv 

på barns inflytande i förskolan. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande i relation till 

deras lärprocesser, samt tar hänsyn till barns inflytande i sin planering av verksamheten. 

 

För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av intervju som metodverktyg, för att få inblick i 

hur förskollärarna tolkar begreppet samt arbetar i linje med det. Vi har intervjuat sex olika 

förskollärare på två olika förskolor i olika kommuner Västra Götalands län. Vi har använt oss 

av Foucaults maktteori för att synliggöra hur den osynliga makten figurerar i förskolan, men 

även för att kunna få en bild av hur makt och styrning kan verka positivt på barns lärande.  

 

Resultatet av vår studie visade att begreppet barns inflytande är svårt att definiera. Den visade 

även att det finns olika hinder för om, när och hur inflytande kan uppstå i verksamheten. 

Resultatet visade även att förskollärarna ansåg att barns inflytande är betydande för deras 

lärande och utveckling.  
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INLEDNING  
I förskolans styrdokument står det tydligt beskrivet att förskolläraren skall ansvara för att alla 

barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö 98, rev. 2016, s. 

12). För att kunna uppfylla detta kriterium gäller det att först och främst få en förståelse för vad 

inflytande innebär. Arner (2009, s 14) menar att barn, såväl som vuxna, söker meningsfulla 

handlingar som pedagogerna har möjlighet att tillåta eller inte. Detta betyder alltså att det är 

förskollärarna som besitter makten över barnens möjligheter till inflytande i förskolan.  

 

Genom att ge barnen inflytande över verksamhetens innehåll utvecklas så mycket mer än bara 

lek. Den sociala kompetensen samt förståelsen för samhällets demokratiska uppbyggnad 

gynnas i minst lika stor utsträckning genom att barnen får möjlighet att påverka. Erkan & Akyol 

(2017, s. 374) beskriver hur barns inflytande och lärande går hand i hand, och därmed är 

beroende utav varandra. Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016, s. 14) beskriver att förskolan skall 

lägga grunden till att barn skall förstå innebörden av demokrati. Arnér (2009, s. 41) menar att 

genom att vi tar oss tid till att lyssna och bejaka barnens intressen ger vi dem en möjlighet till 

att utveckla sin förståelse för hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt, både vad gäller att 

ta beslut, ta ansvar och konflikthantering. Dessa kunskaper är något som vi alla behöver för att 

ta oss fram i våra vuxna liv. Orlenius och Bigsten (2006, s. 20) beskriver vikten av att barnen 

utvecklar förståelse för varandra både på ett ytligt såväl som på ett djupare plan. Genom att 

samarbeta och se andra kamraters behov och önskningar tar man ett steg mot att se sig själv 

som en del av samhället. Till följd av att förskolläraren för en dialog både med det enskilda 

barnet, såväl som med hela barngruppen, kring verksamhetens innehåll gynnas just dessa 

demokratiska kunskaper.  

 

Persson & Campner (2000, s 49) betonar vikten av att arbetslaget är eniga om sitt 

förhållningssätt gentemot barnen för att öka möjligheten till inflytande. De menar även att barns 

tankar, intressen och erfarenheter skall uppmärksammas och tas tillvara på. Författarna belyser 

att arbetslaget bör ha ett gemensamt synsätt där det kompetenta barnet med sina möjligheter 

och intressen står i fokus.   

 
”Att ha rätt till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma. Det 

handlar om något mer. Det handlar om att alla är en del av en gemenskap där man 

måste visa respekt och inkludera, oavsett åsikter och inställning. Det handlar inte 

heller om att vi tror att barn kan, eller ska, ta lika stort ansvar som vuxna i 

förskolan. Det formella ansvaret ligger och ska ligga hos de vuxna”  

 

                                                                   (Johannessen & Sandvik, 2009, s. 31)  

 

Ovanstående citat belyser en betydande del av vårt valda undersökningsområde. Författarna av 

citatet menar att inflytande och delaktighet handlar om så mycket mer än bestämmande, det 

grundar sig i en djupare gemenskap. Det ett ämne som aldrig kan belysas för mycket med tanke 

på hur stor inverkan det har på hela barnets utveckling. Vi har därför valt att göra en 

undersökning om hur förskollärare tolkar och tillämpar barns inflytande vid planeringsarbetet i 

förskolan, för att på så vis bidra med kunskap inom området. 
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SYFTE 
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande. 

 

För att uppnå vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 

 

- Hur tolkar pedagoger begreppet barns inflytande? 

- Hur beskriver pedagogerna att de tar hänsyn till barns inflytande i planeringen av 

verksamheten? 

- På vilket sätt anser pedagogerna att barns inflytande har betydelse för deras lärprocess? 
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BAKGRUND 
I nedanstående avsnitt redogörs det för tidigare forskning som gjorts inom området och hur 

den knyts an till studiens syfte samt frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur 

förskollärare tolkar begreppet barns inflytande.  
 

Styrdokument och riktlinjer 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12) står det beskrivet att de behov och 

intressen som barnen själva ger uttryck för skall ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten. Förskolan skall även sträva efter att alla barn utvecklar en 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation. 

Förskollärarna som arbetar i förskolan skall aktivt arbeta med att alla barn får ett reellt 

inflytande över verksamheten. Arbetslaget skall gemensamt arbeta för att det enskilda barnets 

åsikter och uppfattningar respekteras, men även att dess förmåga att vilja ta ansvar och utöva 

inflytande utvecklas. FN-konventionen (Regeringskansliet, 2006, s. 29) om barns rättigheter 

stärker Läroplanens mål kring barns inflytande. I artikel tolv står det beskrivet att alla barn skall 

ges rätten att uttrycka sina åsikter och göra sig hörd i alla de frågor som rör barnet även i 

Läroplanen för grundskolan (Lgr 11, rev. 2016, s. 15), som även innefattar förskoleklass finns 

flera punkter som beskriver hur barns inflytande i skolan skall synliggöras. Den redogör för 

bland annat att lärare inom skolan skall utgå ifrån att varje barn/elev och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning, men även att barn/elever får ett reellt inflytande över arbetssätt och 

undervisningens innehåll.    

 

Inflytande 

Enligt svensk ordbok (Malmström, Györki & Sjögren, 2006, s. 251) betyder inflytande att ha 

möjlighet att påverka. Arnér (2009, s. 14) beskriver att begreppen inflytande och delaktighet 

ofta blandas ihop med varandra, både i det vardagliga talet i förskolan såväl som i 

forskningssammanhang. Arnér (2009, s. 14) beskriver och tolkar begreppet inflytande som att 

barn ges möjlighet till att påverka sin vardag i förskolan på ett påtagligt sätt. Hon anser att det 

skiljer sig från begreppet delaktighet då hon tolkar det som att barnen får ta del av något som 

redan är bestämt. Inflytande missuppfattas ofta för bestämmande men enligt Arnér (2009, s. 13) 

så definieras inflytande av att det är något sker genom samspel och diskussion, medan 

bestämmande styrs av den enskilda individens vilja. Hon belyser också vikten av att ju öppnare 

förskolläraren är gentemot barnens intressen och önskningar, desto mer utvecklar barnen sin 

lek och därmed även sitt lärande (Arnér 2009, s. 14). Det betyder alltså att förskolläraren skall 

vara uppmärksam på barnens intressen och erfarenheter för att kunna utforma verksamhetens 

innehåll. Genom att förskolläraren är lyhörd gentemot barnen kan inflytande ske utan att barnen 

egentligen är medvetna om det. Verksamheten ska dock inte uppfattas som hindrande och full 

av regler, för ett barn som känner sig alltför styrd av regler och ramar har svårare att inspireras 

till lek och lärande (Arnér 2009, s. 16). 

 

 Inflytande har visat sig vara en förutsättning för barns lärande och om barnen får möjlighet att 

påverka sin egen inlärningsprocess genom reellt inflytande lär de sig på ett djupare plan (SOU 

1996: 22; SOU Ds 2003:46; Emilson 2007, s. 14). Så genom att ge barnen inflytande och 

delaktighet över verksamhetens innehåll utvecklas mycket mer än bara lek. Barns inflytande är 

något som skall genomsyra hela verksamheten, och skall ses som något självklart för både barn 

och pedagoger (Arnér, 2009, ss. 14-16). Enligt Eriksson (2014, s. 215) är det de vuxnas ansvar 

att få barnen att bli delaktiga samt ge dem möjlighet till inflytande, för det är de vuxna som ger 
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förutsättningarna samt har makten att göra barn delaktiga eller inte. Det är ett viktigt kriterium 

för att avgöra kvaliteten på verksamheten samt dess innehåll. Barns inflytande är en viktig 

nyckel till barns utveckling, såväl personlig utveckling, demokratisk utveckling, som ren 

kunskapsmässig utveckling (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001, ss. 169-170) 

 

Villkor och hinder för inflytande 

Enligt Erikssons (2009, ss. 206-208) studie framkommer det att det finns flera villkor för barns 

inflytande i förskolan. Dessa är bland annat personalens inställning och kunskap, brist på 

personal, men även barnens ålder. Författaren menar även att informella regler kan hindra barns 

möjlighet till inflytande. Bristen på valmöjligheter är ytterligare en hindrande faktor menar 

författaren. Barnen ges ofta inflytande inom bestämda ramar, vilket betyder att barnen 

exempelvis får välja mellan tre olika alternativ som pedagogerna redan bestämt i förväg. 

Eriksson (2009, ss. 206-208) menar även att barn sällan får möjlighet att bestämma över 

helheten i verksamheten. Alltså att pedagogernas planering av verksamheten sällan baseras på 

barnens önskemål. Författaren beskriver även hur förskolans strikta tidsscheman och rutiner 

kan upplevas som hindrande för barns möjlighet till inflytande. Pressade tidsscheman ger inte 

barnen utrymme att slutföra sina aktiviteter, och det finns heller inte ofta rum för önskemål av 

egna spontana aktiviteter från barnens sida (Eriksson, 2009, ss. 206-208). I enlighet med 

Eriksson menar även Zorec (2015, ss. 154-161) att inflytande i förskolan många gånger hindras 

av att det finns en invand makt-kultur där förskolläraren är van att bestämma över barnen samt 

deras aktiviteter. I hans studie framkommer det även att en förhållandevis stor del av de 

medverkande förskollärarna inte ger barnen möjlighet till inflytande i planeringsarbetet, med 

motiveringen att de är för unga. För att ge barnen delaktighet och inflytande så behöver de 

mindre styrd tid för att få mer fri tid att bestämma över (Eriksson, 2014, s. 219).  

 

Då begreppet inflytande för många kan vara svårtolkat, finns det en viss problematik i att de är 

de vuxna som har tolkningsföreträde av begreppet. Detta bidrar till att det är de vuxna som 

avgör hur och när barnen ges möjlighet till inflytande, beroende på hur de vuxna tolkar och 

uppfattar begreppet (Westlund, 2011, ss. 17-18).  

 

Kommunikation är en förutsättning för inflytande 

För att ge barnen en möjlighet till inflytande behöver vi inte bara vara uppmärksamma på dem, 

vi måste lyssna och förstå vad de har för önskemål. Detta kräver att man anstränger sig till fullo 

för att förstå vad de tänker och tycker (Johannesen & Sandvik, 2009, ss. 90-91). Samtal är ett 

gammalt sätt att förvärva kunskap, och genom samtal mellan människor uppstår alltid någon 

form av kunskapsutveckling. Genom samtal lär vi även känna vår omvärld och skapar 

möjligheter för att erövra ny kunskap (Arnér & Tellgren, 2006, ss. 21-22). Eriksson & Sandberg 

(2010, s 620) menar i enlighet med Zorec (2015, s. 166) att barn känner sig inflytelserika och 

helt delaktiga först när de förstår att de hörs och ses, samt vet att deras behov och intressen har 

beaktats med respekt. För att uppnå detta krävs en inkännande kommunikation mellan barn och 

vuxen. Även Arnér (2006, s 94) betonar vikten av kommunikation då hon beskriver hur barnen 

skall låta oss visa vägen i deras lärande istället för att pedagogerna gör det, bara genom att vi 

lyssnar på dem. I dagens verksamhet där tid och personaltäthet ofta styr händer det ofta att 

barnens röster glöms bort. Men för att ge dem möjlighet till ett reellt inflytande krävs det att vi 

stannar upp, tar oss tid, och verkligen lyssnar på barnens tankar, behov och önskemål (Eriksson, 

2009, ss. 206-208). 
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 I en studie utförd av Sheridan & Pramling Samulesson (2001, ss. 180-184) framkommer det ur 

intervjuer tillsammans med barnen att barnen upplever det som att förskollärarna har mycket 

lite kunskap om vad barnen tycker om att göra och inte. Vid frågan om varför de anser detta, 

svarar flertalet barn att det beror på att förskollärarna inte frågar dem, eller är tillsammans med 

barnen vid olika lekar och aktiviteter. Westlund (2011, s 175) belyser även vikten av att barnens 

möjligheter till inflytande inte skall vara beroende av andras välvilja, utan att det är 

pedagogernas uppgift att få barnen att känna sig tillräckligt uppmärksammade för att så 

småningom självständigt kunna utöva inflytande. För att uppnå detta menar författaren att det 

krävs lyhörda pedagoger som bekräftar barnens röster och tankar, för att de successivt skall 

växa och stärkas i sin egen förmåga att utöva inflytande på egen hand.  

 

Lärprocesser i relation till inflytande 

Lärande är något som uppstår i relationer och samspel. Förskolan idag har en viktig roll i barns 

lärande och utveckling där det enskilda barnet står i fokus (Johansson & Sandberg, 2010, ss. 

230-231). Det finns flera faktorer som påverkar barns läroprocess och den undervisning som 

sker i förskolan. I studien som är utförd av Johansson & Sandberg (2010, s. 241) har barns 

lärande och inflytande visat sig vara något som genomsyrar hela förskolans verksamhet. Erkan 

& Akyol (2017, s. 374) betonar vikten av att förskolläraren utformar verksamhetens innehåll i 

linje med barnens intressen, för att gynna deras lärprocesser. De menar även att det är av stor 

vikt att göra barnen delaktiga i sina egna lärprocesser. Detta innebär att barnen skall ges 

inflytande i både planeringsarbete samt undervisning. Förskollärare som aktivt arbetar med 

barns inflytande, och värderar det högt på ett personligt plan, har lättare att motivera barnen i 

deras lärande (Erkan & Akyol, 2017, s. 374). 
 

Erkan & Akyol (2017, ss. 373-376) menar att barn i förskolan lär sig genom att observera, 

lyssna samt att vara delaktiga. De menar att lärande sker genom aktivt inflytande samt att 

lärande och inflytande går hand i hand. Detta ställer höga krav på Förskollärarna, som måste 

visa på en hög professionalitet i sitt yrke. 
 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv är vuxnas sätt att försöka förstå barns uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar. Tanken är ofta att förstå händelser på samma vis som barnen gör, men då förståelsen 

hos den vuxne allt som oftast färgas av sina egna tankar och erfarenheter blir resultatet istället 

en bild av hur barnet borde tänka eller uppfatta saker och ting (Arnér & Sollerman, 2013, s. 38). 

Barns perspektiv betyder hur barn förstår, uppfattar och skapar erfarenheter av sin omvärld. 

Detta är alltså det perspektiv som barn själva har, och det vuxna skall sträva efter för att få en 

ökad förståelse kring barnens behov och erfarenheter. Barns perspektiv är vad vuxna försöker 

förstå via ett barnperspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s. 6). För att 

nå barnens verkliga perspektiv krävs kommunikation. Genom att samtala med barnen om deras 

upplevelser och erfarenheter får de vuxna en verklig och sann uppfattning kring barns 

erfarenheter och förståelse (Arnér & Sollerman, 2013, s. 38). 

 

De två begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan uppfattas lika, men olikheterna är 

avgörande för barns lärande, utveckling och möjlighet till inflytande (Arnér, 2009, s. 28-31). 

Det är de vuxna som har makten över vilka möjligheter barnen får i förskolan, vilket innebär 

att det är viktigt att de vuxna i förskolan gör medvetna val när det kommer till bland annat 

förståelsen av barnen. Perspektivtagning i förskolan betyder att förskollärarna har förmågan att 
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ta barnens perspektiv och förstå dessa, samtidigt som förskollärarna håller kvar vid sina egna 

perspektiv. Detta är grunden för ett meningsfullt samspel (ibid, ss. 28-31). 

 

För att förstå barnens intressen och erfarenheter krävs det att de vuxna i förskolan försöker se 

med barnens ögon, alltså genom deras perspektiv. Utan att göra ett aktivt val tar vuxna alltid ett 

vuxenperspektiv, vi tar det perspektiv som är naturligt för oss (Pramling Samuelsson, 2011, 2. 

175). Men genom att aktivt välja och anstränga oss för att ta barns perspektiv ökar vi förståelse 

för barnen, och därmed ökar vi även chansen till inflytande. När förståelsen för barnens behov 

och erfarenheter ökas på ett djupare plan, ökar även chanserna till att barnen ges inflytande över 

sin vardag i förskolan. Genom att se genom barnens perspektiv är chansen stor att vi uppfattar 

saker som vi ens inte hade noterat med ett vuxenperspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide, 2011, s. 6-8).  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I det kommande avsnittet så presenteras Foucaults maktteori för att synliggöra hur makten 

figurerar i förskolan, samt hur detta påverkar barns möjlighet till inflytande i verksamheten. 

Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar, uppfattar och tillämpar barns inflytande vid 

planeringsarbetet i förskolan. Därför har vi valt att tillämpa Foucaults maktteori för att 

synliggöra hur förskollärarnas makt kan ha inverkan på barns möjligheter till inflytande. 
 

Foucaults maktteori 

Foucault (Hermann, 2004, ss. 83-89) har utfört flera studier där han belyser makt, kunskap och 

subjektivet. Under lång tid har han analyserat maktbegreppet och kommit till slutsatsen att det 

ofta förknippas med tvång, våld och förtryck. Enligt Foucault skall makt och styrning istället 

ses som något positivt, där ledning och formning står i fokus. Han vill framhäva makten som 

positiv, att den skall upplevas som en ledarform som vilar på kunskap. Tullgren (2003, ss. 34-

41) förklarar hur Foucault ser på kunskap och styrning. Hon beskriver att det bör finnas en viss 

balans mellan kunskap och styrning, för att främja barns lärande och behov. Foucault betonar 

även att denna ledarform inte skall genomföras via tvång, utan via kommunikation. Foucault 

framhäver därmed att makt och kunskap har ett sammanhang. Hermann (2004, ss. 83-89) tolkar 

Foucaults maktteori och menar att makt utövas när den inte är synlig. Han menar även att makt 

inte utövas av specifika personer eller grupper, utan utvecklas genom normer. Vidare menar 

han att det subjekt Foucault talar om är människan, och hur denna förstås och uppfattas av 

omvärlden. Subjektet bör enligt Foucault kunna styra och anpassa sig själv till samhället och 

dess normer som det styrs av.  
 

Hermann (2004, ss. 83-88) tolkar Foucaults maktteori och menar att makt synliggörs inom 

förskolan då barnen sätts i en beroendeställning till de vuxna. Vidare beskriver han hur 

pedagoger omedvetet påverkar barnen via sina egna erfarenheter och värderingar. I förskolan 

är det pedagogerna som har ansvar att utforma verksamheten och dess innehåll, och besitter 

därmed makten över barnens inflytande. Tullgren (2003, ss. 34-41) betonar att barn skall äga 

sin egen vilja, uppleva frihet samt få möjlighet att ta ansvar över sina egna handlingar. 
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METOD 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vald metod, beskriva urval av respondenter samt även 

hur vi genomfört vår studie. Vi kommer även redogöra för etiska perspektiv och 

hänsynstaganden.  

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder innefattar många olika varianter. Metoderna synliggör samband, innebörd 

och meningar. Den beskrivs som en tolkande forskning, som syftar till att bidra till en 

övergripande förståelse av ett fenomen. En tolkande forskning utvecklar vårt sätt att betrakta 

samt ger oss en mer nyanserad förståelse för vår omvärld (Alvehus, 2013, ss. 20-23). 
 

Vid användandet av kvalitativa metoder finns det många olika verktyg att använda sig utav. De 

allra vanligaste är observation, intervjuer samt videoinspelningar (Bryman, 2008, ss. 341-345). 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod, nämligen strukturerade intervjuer. Vi anser 

att detta passar vårt syfte bäst, då vi vill förstå och höra förskollärarens tankar och uppfattningar 

kring sitt arbete, vilket kan bli svårt att få fram genom exempelvis endast observationer. 

Eftersom att vårt syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande, 

behöver vi använda oss utav en undersökningsmetod där vi kan samtala med respondenterna 

och lämna så lite utrymme som möjligt för oss att tolka deras handlingar. En strukturerad 

intervju innebär att intervjuaren ställer frågor till respondenten, som i detta fall är en 

förskollärare. Intervjuerna sker utifrån ett redan färdigarbetat fråge- eller intervjuschema. Målet 

är att alla respondenter möter samma typ av frågor och intervjuteknik (Bryman 2011, s. 203). 

En strukturerad intervju bidrar till att svaren på frågorna kan sammanställas på ett jämförbart 

sätt. Vid övriga intervjumetoder är det vanligt att hålla en mer öppen dialog, där 

intervjufrågorna kan ändras under intervjuns gång, vilket bidrar till att det insamlade 

intervjumaterialet kan sväva ut, och därmed bli svåranalyserat (Bryman, 2008, s. 203). 
 

Bryman (2011 s. 284) betonar vikten av att intervjufrågorna måste vara tydliga och konkret 

utformade, annars finns det en risk att innehållet i analysen och kodningen blir svåra att arbeta 

fram. Ställs frågor till respondenten som kan uppfattas otydliga, riskeras svaren att bli otydliga, 

eller att de faller utanför ramen. Trost (2005, s. 33) beskriver vikten av att förstå respondentens 

känslor, sätt att tänka och handla. Han menar att det handlar om att få svar på frågan hur snarare 

än varför.  

 

Urval 

Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor i Västra Götalands län. Sammanlagt 

intervjuades sex stycken förskollärare. Då förskollärare enligt Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016, 

ss. 5-7) har ett särskilt ansvar att i verksamheten arbeta mot de mål och riktlinjer som finns, 

gjordes ett medvetet val att endast intervjua utbildade förskollärare. Första steget var att ringa 

till de förskolor som var tillgängliga och informera om studien, samt fråga om de ville deltaga 

i studien. För att få så stor variation som möjligt på respondenterna skickades först ett 

intresseformulär (bilaga 1) ut till alla förskollärare på de två förskolorna. På detta 

intresseformulär fanns information om undersökningen samt en fråga som skulle besvaras och 

sedan skickas tillbaka via mail. Frågan som fanns på intresseformuläret löd följande; Hur länge 

har du arbetat som legitimerad förskollärare? Denna fråga medförde att ett strategiskt urval 

kunde genomföras där respondenterna hade olika lång arbetslivserfarenhet. Då svaren på 

intervjufrågorna kan bli olika beroende på hur lång arbetslivserfarenhet förskolläraren har, 

valde vi att göra detta urval. Wibeck menar att för att uppnå studiens mål är det fördelaktigt att 

göra ett strategiskt urval av respondenter (2010, s. 66). Intresseformulär skickades via mail för 
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snabb och smidig kontakt. Vid förarbetet sammanställdes ett missivbrev (bilaga 2) där 

information om dag och tid stod, samt hur intervjun skulle gå tillväga. Dessa skickades via mail 

till de respondenter som valts ut för studien. 

 

Genomförande 

Vi började med att utforma sex intervjufrågor (Se bilaga 3) utifrån syfte och frågeställningar 

som skulle ligga till grund för studien. För att få fram intervjufrågor som på bästa sätt skulle 

kunna besvara studiens syfte, bearbetades de noggrant genom diskussioner oss emellan. Målet 

med intervjufrågorna var att få fram ett brett material som kunde bidra till mer tyngd och 

trovärdighet för vår studie. Efter detta utformades ett intresseformulär samt ett missivbrev 

(bilaga 1&2) som vi redogjort för i tidigare avsnitt. Det första missivbrevet, som var ett 

intresseformulär, skickades via mail ut till två olika förskolor i två olika kommuner. Därefter 

inkom svar, och tio stycken pedagoger anmälde sitt intresse. Härifrån gjordes ett urval, där vi 

valde ut sex stycken pedagoger med så stora variationer på arbetslivserfarenhet som möjligt. 

Dessa fick i sin tur ytterligare ett missivbrev som innehöll information kring intervjuns 

genomförande utskickat. I förväg hade ett förslag givits på datum och tid i det sista missivbrevet 

som skickades ut, detta godkändes av alla respondenter.  
 

Då det var sex stycken pedagoger som skulle intervjuas, delade vi på oss och genomförde tre 

intervjuer var. Intervjuerna skedde under samma dag, men på olika förskolor. Intervjuerna 

skedde på respektive förskola, i ett ostört rum där vi kunde genomföra intervjuerna i lugn och 

ro. För att respondenternas svar inte skall färgas av åsikter om huruvida saker och ting är rätt 

eller fel, fick de inte i förväg ta del av intervjufrågorna. Under intervjuernas gång använde vi 

oss utav mobiltelefoner för att spela in intervjun, vi antecknade även gester och miner som inte 

uppfattas av ljudinspelningen. Vi började intervjuerna med att informera respondenten om 

etiska förhållningssätt. Därefter ställdes första frågan och intervjun startades. Vi valde medvetet 

att inte ge någon respons på respondenternas svar, utan svarade mestadels med hummanden. 

Detta för att så lite som möjligt påverka deras svar. Även detta informerade vi om innan 

intervjun startade.  
 

 

Etik 

Vid forskning är det av stor vikt att förhålla sig till de etiska principer som finns. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

principer innebär att forskaren är skyldig att upplysa respondenterna om deras rättigheter. I vårt 

fall betyder detta att vi måste upplysa våra respondenter om att deltagandet är frivilligt samt att 

de när som under undersökningens gång har rätt att avbryta. Viktigt är även att se till att 

eventuella personuppgifter samt deras svar behandlas med sekretess. De insamlade uppgifterna 

får heller inte användas till något annat än vår studie (Bryman, 2008, ss. 131-132). 

 

Redan vid första kontakt med respondenterna informerades de om studien samt att deltagandet 

är frivilligt. Vid intervjutillfället informerade vi återigen om deras fria val att medverka samt 

eventuellt avbryta intervjun. Vi redogjorde även för hur deras svar och personuppgifter 

behandlades med respekt och sekretess. Slutligen upplystes respondenterna även om att deras 

svar endast kommer användas till studien. 
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Validitet och reliabilitet 

Vid skrivandet av en studie finns det många faktorer att förhålla sig till för att studien skall bli 

tillförlitlig samt uppfylla en viss kvalitet. Bryman (2008, ss. 49-51) tar flera gånger upp vikten 

av att förhålla sig till dessa olika kriterier, för att studien skall bli pålitlig. Även om begreppen 

reliabilitet och validitet verkar synonyma med varandra finns det ändå mycket som skiljer dem 

åt (Bryman, 2008, s. 160). Validitet och reliabilitet är två faktorer som sammantaget avgör en 

studiens kvalitet (Bryman 2011; Fejes och Thornberg 2016). Validitet är viktigt för att studien 

och dess innehåll skall uppfattas som trovärdigt och riktigt. Validiteten avgörs av huruvida de 

slutsatser som dragits utifrån en undersökning hänger ihop med resten av undersökningen eller 

ej (Bryman, 2008, s. 50). Reliabilitet avser att undersöka pålitligheten av en studie och innebär 

att samma resultat hade visats om studien hade gjorts igen efter en tid (Bryman, 2008, ss. 160-

161). För att bringa reliabilitet och validitet till vår studie har vi noggrant valt ut mycket varierad 

forskning kring ämnet. Vi har även återkopplat till syftet i alla delar av studien för att hålla en 

röd tråd.  

Bearbetning 

När vi transkriberade vårt insamlade material började vi med att lyssna igenom inspelningarna 

tillsammans. Under tiden antecknade vi allt som sades, och läste därefter igenom texterna flera 

gånger. Vi diskuterade materialet tillsammans för att öka förståelsen för de olika svaren. 

Därefter bröt vi ner svaren till mindre delar, för att det skulle bli lättare att sätta dem i relation 

till våra tre frågeställningar; Hur tolkar förskollärare begreppet barns inflytande? Hur beskriver 

förskollärarna att de tar hänsyn till barns inflytande i planeringen av verksamheten? På vilket 

sätt anser förskollärarna att barns inflytande har betydelse för deras lärprocess? Vi skrev sedan 

in dem i en tabell, och plockade ut utsagor som var relevanta till varje frågeställning. Ur dessa 

utsagor utformade vi möjliga huvudrubriker. Efter detta gjorde vi ytterligare ett analysschema 

(se figur 1) där vi bearbetade och sorterade huvudrubrikerna tills de slutligen passade våra 

frågeställningar. De rubriker som inte relaterade till vårt syfte togs bort från tabellen. Kvar fick 

vi då ett analysschema med sju olika huvudrubriker som är kopplade till de olika 

frågeställningarna. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt redovisar vi sammanställningen av de resultat vi fått ur våra undersökningar. 

Resultaten sätts i relation till vårt syfte och frågeställningar. 

 

Intervjuer 

I detta avsnitt kommer vi redovisa respondenternas utsagor som ger svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi presenterar även huvudrubriker som är utformade utifrån respondenternas 

utsagor. Figuren nedan visar de olika rubrikerna satta i relation till våra frågeställningar.  

 

Studiens frågeställningar Rubriker 

- Hur tolkar pedagoger begreppet 

barns inflytande?  

-  Inflytande – svårdefinierat begrepp 

-  Handlar de om att bestämma? 

- Hur beskriver pedagogerna att de 

tar hänsyn till barns inflytande i 

planeringen av verksamheten?  

-  Närvarande och lyhörda pedagoger 

-  Svårigheter med inflytande 

-  En balansgång 

- På vilket sätt anser pedagogerna 

att barns inflytande har betydelse 

för deras läroprocess? 

-  Som ringar på vattnet 

 

Figur 1. Sammanställning av rubriker 

 

Inflytande ur pedagogens perspektiv 

Här kommer vi redovisa resultat som är kopplat till vår frågeställning; Hur tolkar förskollärare 

begreppet barns inflytande? 

 

Inflytande – svårdefinierat begrepp 

Samtliga förskollärare menar att begreppet inflytande är svårt att definiera, de menar även att 

det lätt blandas ihop med begreppet delaktighet och bestämmande.  
 

(R1): Jag tänker att det är ett stort område som är svårt att ta på. Inflytande och 

delaktighet står ju nära varandra. Inflytande för mig är att barnen ska ha möjlighet 

att påverka. /.../ Någonting som jag tycker är viktigt är att man ska lyssna på vad 

barnen säger och ta det på allvar. 
 

(R2): Jag tror att det är många förskollärare som inte riktigt vet vad begreppet 

inflytande egentligen betyder. /.../ Jag tror även att inflytande många gånger 

uppstår utan att varken barnen eller pedagogerna är medvetna om det. /.../ 

Inflytande i verksamheten betyder för mig att alla ska få sin röst hörd i alla 

sammanhang. 
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Citaten ovan visar att begreppet många gånger kan uppfattas som svårtolkat. Förskollärarnas 

citat visar även att de ser på inflytande som en process där barnen skall uppmärksammas och få 

sin röst hörd med möjlighet att kunna påverka verksamhetens innehåll.  

 

Handlar det om att bestämma? 

För vissa av förskollärarna tolkas begreppet inflytande ihop med bestämmande, medan andra 

tycker motsatsen. Vissa av förskollärarna menar att begreppen inflytande och bestämmande 

ofta blandas ihop. Kopplingen mellan inflytande och bestämmande gjordes självmant av 

förskollärarna själva. 
 

(R3): För mig innebär det att barnen kan få möjligheten att välja hur deras dag på 

förskolan ska se ut. Rent spontant tänker jag på bestämmande, men jag vet ju att 

det betyder så mycket mer.  
 

(R4): /.../ Jag tänker även på att de får bestämma över aktiviteter och liknande. 
 

(R5): Inflytande för mig är att barnen ska ha möjlighet att påverka och jag tror även 

att det finns en risk för att många tror att inflytande är samma som att bestämma, 

men det handlar inte om det.  
 

(R2): Man kan inte låta barnen bestämma allt, vi jobbar socialt och det bygger på 

ramar och regler. 
 

Citaten visar att vissa av förskollärarna tolkar inflytande synonymt med bestämmande, att 

barnen skall få bestämma över den dagliga verksamheten. De menar även på att det inte alltid 

finns plats för bestämmande i förskolan. En förskollärare menar motsatsen, att inflytande inte 

alls är synonymt med bestämmande, utan handlar mer om en möjlighet att påverka. 

 

Inflytande i planeringsarbetet 

I detta avsnitt redogör vi för resultat som är kopplat till vår frågeställning; Hur beskriver 

förskollärare att de tar hänsyn till barns inflytande i planeringen av verksamheten? 

 

Närvarande och lyhörda pedagoger 

Förskollärarna som medverkade menar att det krävs en lyhörd och närvarande förskollärare för 

att ge barnen möjlighet till inflytande i förskolan.  
 

(R6): Genom att vi pratar med barnen och är närvarande i deras lek kan vi ju få en 

bra överblick över deras intressen, som vi sedan kan ta med i planeringsarbetet. /.../ 

Här är det ju viktigt att vi är närvarande pedagoger som faktiskt vet vart barnens 

intresse finns. 
 

(R1): Lyssna in varje individ, ta tillvara på alla även de tysta. Fånga upp vad barnen 

är intresserade av, det är viktigt i planeringsarbetet. Du kan inte fastna i din 

planering om inte barnen är intresserade, utan då får man hitta en annan ingång.  
 

Dessa citat visar på att förskollärarna tycker det är viktigt att man är närvarande och lyhörd för 

barnen. De menar att man som förskollärare måste vara uppmärksam på barnen och vart de 

riktar sina intressen, för att kunna fånga upp alla, även de som inte har utvecklat det verbala 

språket ännu.  
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Svårigheter med inflytande i planeringen 

Vissa av förskollärarna menar att det finns faktorer som försvårar möjligheten att erbjuda barn 

inflytande i verksamheten. 
 

(R3): Det är svårt att tillgodose allas intressen vid planeringen. Om till exempel en 

del av barngruppen vill arbeta med fordon blir resten av gruppen förbisedd som inte 

har intresse utav det. /.../ Det kan även vara en svårighet om alla i arbetslaget inte 

vill arbeta med samma sak. 
 

(R4): Det är svårare med dom små, mycket lättare när dom kan uttrycka sig. /.../ Jag 

tror inte riktigt vi är där än men att vi lär oss hela tiden. Jag tror även att det ibland 

kan bli så att man väljer att hålla sig till planeringen på grund av gammal vana, men 

även för att det är enklast för stunden. 
 

Förskollärarna uttrycker att det finns vissa svårigheter med inflytande i förskolan. De talar bland 

annat om svårigheten i att kommunicera med barn som inte har utvecklat det verbala språket. 

Vissa förskollärare menar även att det kan kännas svårt att tillgodose alla barns intressen och 

önskemål vid planeringen. Citaten visar även att gamla vanor och rutiner kan försvåra arbetet 

med barns inflytande. 

 

En balansgång 

Förskollärarna i studien menar att det är en balansgång när det gäller att planera verksamheten. 

 
(R5): Samtidigt måste vi ju förankra vårt arbete i Läroplanen, och där gäller det att 

vi kan fläta in barnens intressen i det arbete vi utformat, så det blir en jämn 

fördelning.  
 

(R1): Vi har ju olika mål som vi följer, och dom måste vi ju plocka med i planeringen 

men utan att skena iväg. Det är viktigt att ha målen med sig. /.../ Man har oftast en 

plan, ett tema. Man får aldrig låsa fast sig utan kunna vara flexibel i sitt arbete, 

samtidigt som det ska finnas en tanke bakom allt. 
 

Citaten visar att det är en utmaning att planera arbetet så att barnens intressen och önskemål får 

lika stor del i arbetet som Läroplanens mål. De menar även att man som förskollärare måste 

vara flexibel och kunna följa barnen i arbetet, dit deras intresse styr. 
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Inflytande, en väg mot lärande 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de resultat som kopplas till vår frågeställning; På vilket 

sätt anser förskollärarna att barns inflytande har betydelse för deras läroprocess? 

 

Som ringar på vattnet 

Förskollärarna menar att barnen utvecklas i samband med att de får inflytande. 
 

(R4): De lär sig mer av det dom är intresserade av, det blir som ringar på vattnet. /.../ 

Jag tror att det har det i den meningen att det kan vara lättare att fånga deras intresse, 

och därmed kanske blir det lättare att jobba med det som är tänkt. 
 

(R2): Inflytande är en jättestor del av deras lärande, demokrati och 

värdegrundsfrågor utvecklas i och med att de får möjlighet att påverka. /…/ Jag tror 

även att barnens självkänsla stärks avsevärt mycket av att dom får känna sig 

delaktiga och inflytelserika. 

 

(R6): Deras förmåga att reflektera över och förmedla sina tankar och önskemål 

utvecklas ju också i och med att dom får möjlighet att välja själva, och inte bli styrda 

på samma sätt. 
 

Citaten visar att förskollärarna menar att lärande sker i större utsträckning när barnen får 

möjlighet att utforska och jobba med det dem är intresserade utav. De menar att det då uppstår 

ett spontant och lekfullt lärande som barnen får möjlighet att styra över. Vissa av förskollärarna 

menar även att barn som ges möjlighet till inflytande utvecklar sin egen självkänsla och 

kognitiva förmåga. 

 

Reslutatsammanfattning 

Förskollärarna menar att inflytande är något som för dem är svårt att definiera, men de anser 

ändå att det är ett viktigt inslag i verksamheten. Det fanns även delade meningar mellan 

förskollärarna huruvida inflytande är detsamma som bestämmande eller ej.  De menar att det är 

av stor vikt att barnen uppmärksammas, får sin röst hörd samt får möjligheten att påverka 

verksamhetens innehåll. Detta uppnås enligt dem genom att man som förskollärare är 

närvarande vid barnens lek, samt att man är lyhörd och inkännande, även för de barn som inte 

har utvecklat det verbala språket. Förskollärarna uttrycker att det finns vissa svårigheter i arbetet 

med inflytande, det rör sig bland annat om att gamla vanor och rutiner kan styra arbetslagets 

planering, men vissa uttrycker även svårigheten i att se vart barnens intresse finns då de yngre 

barnen inte har utvecklat det verbala språket ännu. De menar även att det kan vara en utmaning 

att fläta ihop planeringsarbetet så att barnens intressen och Läroplanen får lika stor del. Ett 

villkor för inflytande enligt förskollärarna är även att man är flexibel i sitt arbete och följer 

barnen dit deras intresse styr. De menar att inflytande bidrar till att barnen utvecklar sin 

självkänsla, men de ser även inflytande som en viktig väg till lärande. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi diskutera och problematisera studiens resultat i relation till tidigare 

forskning, syfte och frågeställningar. Vi kommer även diskutera vår valda metod, samt ett 

avslutande stycke om didaktiska konsekvenser.  

 

Resultatdiskussion 

I nedanstående avsnitt kommer vi behandla de kategorier som tidigare presenterats i 

resultatdelen. Dessa kopplas till tidigare forskning, syfte och frågeställningar samt teoretisk 

utgångspunkt. 

 

Inflytande – ur pedagogens perspektiv 

Resultatet visar att förskollärarna tycker att begreppet inflytande är svårt att definiera och att 

det lätt blandas ihop med begreppet delaktighet. Arnér (2009, ss. 13 - 14) beskriver att dessa 

begrepp lätt blandas ihop med varandra men inte bara i vardagligt tal av förskollärare utan även 

i forskningssammanhang. En del av förskollärarna ansåg att begreppet inflytande handlade om 

att lyssna och förstå barnen på ett djupare plan och ta detta på allvar, medan andra kopplade det 

till bestämmande. Johannesen & Sandvik ( 2009. ss. 90 - 91) i enlighet med Eriksson & 

Sandberg (2010, s. 620) belyser vikten av att vi måste lyssna och förstå barnen för att de ska få 

en möjlighet till inflytande. De menar att barn först känner sig inflytelserika när de förstår att 

de hörs och ses av en vuxen samt att de vet att deras behov behandlats med respekt. Utifrån 

resultatet kan vi se att begreppet inflytande är svårtolkat och att det krävs mer kunskap kring 

ämnet för att ge barnen fler möjligheter till reellt inflytande i förskolan. Då begreppet inflytande 

för många förskollärare är svårtolkat, finns det en viss problematik i att de är de vuxna som har 

tolkningsföreträde av begreppet. Detta bidrar till att det är de vuxna som avgör hur och när 

barnen ges möjlighet till inflytande, beroende på hur de vuxna tolkar och uppfattar begreppet 

(Westlund, 2011, ss. 17-18).  
 

I resultatet kunde vi även se att många av förskollärarna tolkade begreppet inflytande synonymt 

med bestämmande. Förskollärare påverkar omedvetet barnen genom deras tolkningar och 

värderingar och barnen blir då underordnade de vuxna genom att de inte kan få möjlighet att 

välja. Tullgren (2003, ss. 34-41) betonar att det är av stor vikt att barnen skall få äga sin egen 

vilja och få en möjlighet att ta ansvar över sina egna handlingar och därmed få makt över sitt 

bestämmande. För det är de vuxna som har majoriteten över makten i verksamheten och de har 

även makt över barns inflytande (Hermann, 2004, ss. 83 - 88). Det framkom också ur våra 

studier att förskollärarna tycker barnen ska få möjlighet att bestämma över den dagliga 

verksamheten men att tiden inte alltid räcker till. En utav förskollärarna menade dock 

motsatsen, att inflytande inte är synonymt med bestämmande, utan att det snarare handlar om 

en möjlighet att kunna påverka verksamhetens innehåll. Vi kunde utifrån detta dra slutsatsen 

att denna förskollärare hade mer kunskap kring begreppet inflytande än vad de andra hade och 

det bidrog till en djupare förståelse inom området vilket ökar möjligheterna för barnen att få 

inflytande över verksamheten (Arnér, 2009, s. 14). 
 

Inflytande i planeringsarbetet 

I resultatet av våra studier framkommer det att förskollärarna är eniga gällande sin syn på vad 

som krävs för att ge barn möjlighet till inflytande i planeringen av verksamheten. De beskriver 

att första steget i planeringsarbetet är att ta reda på vart barnens intressen ligger, samt vad de 

har för erfarenheter. Denna information finns hos barnen, och blir tillgänglig först när 
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förskollärare är närvarande och lyhörd, alltså intar barns perspektiv (Pramling Samuelsson, 

2011, 2. 175). Johannesen & Sandvik (2009, ss. 90-91) menar även de att barns möjligheter till 

inflytande är beroende av att förskolläraren lyssnar och förstår vad barnen har för önskemål. 

Vidare betonar de vikten av att förskolläraren anstränger sig till fullo för att förstå barnens 

tankar och önskemål. Förskollärarna menar i enlighet med Johannesen & Sandvik (2009, ss. 

90-91) att den största delen i att ge barn inflytande ligger i att lyssna in varje individ, både 

genom samtal, lek och observation. På detta sätt menar förskollärarna att de får god kunskap 

angående barnens intressen och kan därmed planera verksamheten utefter barnens önskemål. 

Genom att barnens tankar och åsikter synliggörs på detta sätt, blir förlängningen att barnen får 

känna sig inflytelserika, bekräftade samt respekterade (Zorec, 2015, s. 166). Ur resultatet 

poängteras även vikten av att kunna vara flexibel i sitt arbete med barnen. Förskollärarna menar 

att inflytande inte är detsamma som att en planering utformas efter barnens önskemål och sedan 

följs punktligt. De beskriver vikten av att kunna ändra planeringen under arbetets gång om så 

krävs. Arnér (2006, s. 94) beskriver, precis som förskollärarna, att det är barnen som skall visa 

vägen i deras lärande, inte förskollärarna. Detta ställer höga krav på förskolläraren, som måste 

besitta flera olika kunskaper och färdigheter. I detta sammanhang synliggörs den makt och 

styrning som finns i förskolan. Barnens möjligheter till inflytande styrs till stor del av 

förskollärarnas förhållningssätt och professionalitet.  
 

I studiens resultat beskriver förskollärarna att de ofta upplever vissa svårigheter i att erbjuda 

alla barn en möjlighet till inflytande. Vissa menar att det är svårt att inkludera de yngre barnen 

i planeringsarbetet då de inte utvecklat det verbala språket, och därmed blir svårt att 

kommunicera med dem. Åter igen vill vi belysa Johannesen & Sandvik (2009, ss. 90-91) som 

betonar vikten av att inte enbart uppmärksamma barnen, utan verkligen lyssna på dem, samt 

förstå vad de har för önskemål. Som tidigare nämnts finns det flera vägar till detta. För att förstå 

barnen utan att verbalt samtala med dem, är det av stor vikt att förskolläraren försöker se med 

barnens ögon, alltså att ta barnens perspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011, ss. 6-8). De menar att genom att förskolläraren anstränger sig för att se saker och ting ur 

barnets perspektiv, är chansen stor att vissa behov, erfarenheter och önskemål uppfattas som 

annars hade gått förlorade med ett vuxenperspektiv.  
 

Det framkommer även i resultatet att vissa förskollärare känner sig hindrade av gamla vanor, 

rutiner samt strikta tidsscheman som kan finnas på förskolan. Detta är ett ämne som 

problematiseras ofta och mycket i förskolans värld, och vi kan med stor säkerhet dra slutsatsen 

att dessa förskollärare inte är de enda i förskolan som upplever tiden som en bristvara i 

förskolan. Även Eriksson (2009, ss. 206-208) redogör för hur förskolans strikta tidsscheman 

upplevs som hindrande för barnens möjligheter till inflytande. Bristen på tid medför att barnen 

inte kan slutföra aktiviteter, och det finns ofta inte heller rum för barnen att komma med 

önskemål om egna spontana aktiviteter. Vissa förskollärare uttryckte även att det upplevs som 

svårt att planera arbetet efter barnens önskemål, och samtidigt hålla fast vid läroplanens mål 

och riktlinjer. Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12) redogör för att de behov och intressen som 

barnen själva på något sätt ger uttryck för, skall ligga till grund för planeringen av 

verksamheten. Eriksson (2009, ss. 206-209) och Zorec (2015, ss. 154-161) beskriver att 

inflytande många gånger hindras av en invand negativ maktkultur där förskollärarna är vana att 

bestämma över barnen samt deras aktiviteter.  
 

Inflytande, en väg mot lärande 

I resultatet av vår studie framkommer det att förskollärarna anser att inflytande och lärande går 

hand i hand. De menar att barnen utvecklas på flera olika plan genom att de får möjlighet till 

inflytande. Vissa av förskollärarna menar att barnen utvecklar sin självkänsla och sin förmåga 
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att reflektera och kommunicera sina tankar och känslor genom att de erbjuds möjligheter till 

inflytande. Arnér (2009, s. 41) beskriver att barn utvecklar sin förmåga att ta beslut och ta ansvar 

genom att de erbjuds inflytande. I enlighet med detta menar även förskollärarna att barnen 

utvecklar demokratiska färdigheter genom inflytande. Genom att barnen i de dagliga 

situationerna får deltaga vid beslutsfattanden av olika slag får de ta del av de värderingar som 

ligger till grund för vårt demokratiska samhälle. Detta i sin tur bidrar till att barnen även får en 

bredare kunskap kring samspel och respekt för sina medmänniskor och därmed utvecklar sin 

sociala kompetens (Orlenius & Bigsten, 2006, s. 20). 
 

Förskollärarna i vår undersökning är även eniga om att barns inflytande gynnar deras 

lärprocesser. De beskriver att de från egna erfarenheter upplever lärandet hos barnen som störst 

när det är lekfullt, spontant samt något de själva fått vara med och utforma. En förskollärare 

beskriver att lärandet genom inflytande blir som ringar på vattnet. Alltså att de lär mer, och 

snabbare när de får utforska saker de har ett genuint intresse för. Även forskningen visar på att 

barns möjligheter till inflytande har en betydande roll för deras lärande och utveckling. Erkan 

& Akyol (2017, ss. 374) menar att barns lärprocesser gynnas i stor utsträckning av att 

verksamheten planeras i linje med barnens intressen och önskemål. Vidare understryker de även 

att barn lär genom att vara delaktiga. Även Johansson & Sandberg (2010, s. 241) betonar i sin 

forskning att en stor del av lärandet uppstår i relationer och samspel.  

 

Makt och inflytande 

Foucault menar att makt och kunskap i förskolan har ett sammanhang, och är beroende utav 

varandra för att den skall ses som positiv. Det är först när kunskap och professionalitet finns 

och samverkar som makten blir positiv, och bidrar till ett lärande (Tullgren, 2003, ss. 34-41). 

Foucault understryker vikten av att makten sker genom kommunikation och frivillighet för att 

bidra till något positivt. Detta ställer krav på förskollärarna att vara lyhörda, nyfikna och 

närvarande inför barnen. Om förskollärarna låter sig påverkas av vissa invanda negativa 

maktkulturer där barnen inte är delaktiga i beslutsfattanden blir makten negativ och bidrar 

därför inte heller till lärande och utveckling hos barnen. Då det är de vuxna som besitter 

makten över och har ansvaret kring barns inflytande är det även av stor vikt att förskollärarna 

har kunskap om vad begreppet barns inflytande faktiskt innebär, för att makten skall leda till 

utveckling (Hermann, 2004, ss. 83-88). 

 

När professionella förskollärare arbetar med barns inflytande, bidrar makten som 

förskollärarna besitter till att öka barns utveckling och lärande. Hade inte kunskapen funnits, 

hade inflytande förmodligen inte ens uppstått, alternativt inte bidragit till utveckling och 

lärande i samma utsträckning. 
 

Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte tillämpade vi kvalitativa metoder i form av strukturerade 

intervjuer. Enligt vår mening passade denna metod vår studie på ett ändamålsenligt sätt, då 

svaren tenderar att gå i linje med intervjufrågorna. Övriga intervjumetoder med öppna frågor 

kan ge ett brett material som i sin tur kan bli svåranalyserat. Då vårt syfte och frågeställningar 

är förhållandevis smala, var målet att få ett intervjumaterial som inte svävar ut och lämnar 

mycket rum för fri tolkning. Övriga metoder såsom observation och enkäter var inte aktuella 

då de enligt vår mening passar bättre för ett syfte med annorlunda riktning.  
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Vid utskicken av intresseformulär och missivbrev användes mailkontakt. Om studien skulle 

gjorts om rekommenderar vi istället att använda telefonsamtal alternativt personligt möte. Det 

var svårt för oss att få svar på intresseformulären i tid, vilket gjorde situationen stressad. Vi 

hade även valt att bara använda oss utav ett utskick där intresseformulär och information finns 

samlad, då detta möjligen underlättar situationen för förskollärarna att hinna svara och skicka 

inom utsatt tid.  

 

Tio stycken förskollärare anmälde sitt intresse, utav dessa valdes sex stycken förskollärare ut 

för att deltaga i studien. Om mer tid funnits hade det varit aktuellt för oss att intervjua alla tio 

förskollärarna. Detta bidrar till större variation och trovärdighet av det insamlade materialet, 

vilket ger tyngd åt studien. För att spara tid vid insamlingen av materialet togs beslutet att 

genomföra intervjuerna var för sig. I efterhand insåg vi att det hade varit önskvärt att vara två 

intervjuare för att inte gå miste om viktig information. Innan intervjuerna gjordes ett medvetet 

val att inte låta respondenterna ta del av intervjufrågorna. Detta ansåg vi skulle öka 

tillförlitligheten för vår studie, då det annars kan finnas en risk att respondenterna förbereder 

sig med förskönade svar som inte stämmer överens med verkligheten. En viss tveksamhet fanns 

dock över att respondenterna möjligen skulle få svårt att svara på frågorna på grund av de kände 

sig oförberedda. Detta diskuterade vi kring flera gånger, men landade i beslutet som ökar 

studiens trovärdighet.   
 

 

Didaktiska konsekvenser 

Barns inflytande i den pedagogiska verksamheten kan i många fall vara en utmaning. Det kräver 

en professionell förskollärare med viljan att se möjligheter istället för hinder. Vi har genom 

denna studie fått ökade kunskaper om vad som krävs av en förskollärare för att arbeta i linje 

med Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12) och ge barnen ett reellt inflytande över 

verksamheten. De färdigheter som nämnts mest frekvent både i forskning såväl som i vår egen 

undersökning är framförallt att man som förskollärare bör vara lyhörd för barnens intressen och 

önskningar, samt närvarande tillsammans med barnen i alla dagliga situationer och aktiviteter. 

Det är av hög vikt att som förskollärare vilja, samt försöka förstå alla barn och anstränga sig för 

att omsätta deras önskningar till praktik. Då det råder delade meningar om vad begreppet 

inflytande egentligen innebär anser vi att det är ett viktigt ämne att diskutera och belysa i 

verksamheten. Vi tror att det blir lättare att arbeta med barns inflytande när man som pedagog 

har klart för sig vad det faktiskt innebär. 
 

Genom denna studie har vi även fått förståelsen kring hur olika maktrelationer i förskolan 

synliggörs. Foucaults teori som behandlar makt har gett oss ett annat synsätt på makt och 

styrning, och kan genom denna istället använda våra kunskaper och använda makten på ett sätt 

som gynnar barnens utveckling och lärande. 
 

I förskolans verksamhet sker nästan all planering i arbetslag, det är därför betydande för arbetet 

samt barngruppen att arbetslaget kommunicerar och samarbetar på ett ändamålsenligt sätt. Vi 

har genom våra studier stärkt vår uppfattning av att ett bra samarbete är en viktig grundsten för 

barngruppen samt det arbete som skall bedrivas. Ett arbetslag där kommunikationen är god, 

samt att det finns gott om tid för diskussion och reflektion är ett arbetslag vi vill arbeta i. 
 

Denna studie har gett oss betydligt bredare kunskaper inom ämnet som vi kommer ta med oss 

ut i vårt framtida yrkesliv. Diskussioner som förts oss emellan under arbetets gång när vi läst 

forskning och genomfört studien har till stor del handlat om att vara just en närvarande och 

lyhörd förskollärare. Att kunna lägga problem och planering bakom sig när man befinner sig i 
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barngrupp, och istället ägna sig åt detta under planeringstid är för oss en viktig del. Vi har 

genom denna studie fått ökad förståelse för vikten av att vara närvarande tillsammans med 

barnen, för att få en sann insyn i barnens intressen och önskemål. Det sker så mycket utbyte av 

information vid barnens lek, som vi går miste om ifall vi inte är närvarande. Alla barn förtjänar 

en lyssnande och närvarande förskollärare som ger varje barn möjlighet att uppfylla sin rättighet 

till inflytande. 
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BILAGA 2 
MISSIVBREV 2 
 

 

Hej 

 

Tack för ditt visade engagemang samt vilja att deltaga med din erfarenhet och kunskap i vår 

studie. 

 

Intervjun kommer genomföras den 1 December mellan klockan 8:30 – 11:00, vi beräknar att 

intervjun tar ca 30 min. 

 

Vi vill än en gång redogöra för att deltagandet är frivilligt och att resultatet endast kommer 

användas i forskningssammanhang. 

 

Skulle du få förhinder eller vet med dig redan nu att du inte vill eller kan deltaga är vi 

tacksamma om du så snart som möjligt informerar oss om detta. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Väl mött 

 

Caroline Crespo 

xxxxxxx@student.hb.se 

 

Emilie Kjellin 

xxxxxx@student.hb.se 
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BILAGA 1 
MISSIVBREV 1 

 

Hej 
 

Vi heter Caroline och Emilie och läser nu vår sista termin vid Högskolan i Borås. Vi 

genomför just nu en studie där vårt syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar och 

tolkar begreppet barns inflytande. 

 

För att svara på vårt syfte skall vi genomföra intervjuer med förskollärare. Vi är tacksamma 

om du har intresse av att deltaga och delge oss din kunskap, din arbetserfarenhet samt dina 

åsikter. 

 

Det är helt frivilligt att deltaga och du bestämmer själv om du under intervjuns gång skulle 

vilja avbryta. Vi vill även poängtera att resultaten kommer att presenteras anonymt och endast 

användas i samband med examensarbetet.  

 

Om du har intresse av att deltaga vore vi tacksamma om du svarade på denna nedanstående 

fråga. Svaret mailas till någon av nedanstående mailadresser. 

 

 Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet som utbildad förskollärare? 

 

Återkom med ditt intresse och svar senast den  29 November 2017 

 

Vårt förslag är att vi ses fredag 1 December på er förskola och genomför intervjuerna. Vi är 

flexibla med tid och plats. 

 

För ytterligare frågor, är ni välkomna att maila oss. 

 

 

Tack på förhand 

Väl mött 

 

Caroline Crespo 

xxxxxxx@student.hb.se 

 

Emilie Kjellin 

xxxxxxx@student.hb.se 
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BILAGA 3 
INTERVJUFRÅGOR 

 

 

1. Vad innebär barns inflytande för dig? 

2. Hur ser du på inflytande som en del av den dagliga verksamheten? 

3. Tror du att barns inflytande i verksamheten har betydelse för barns lärprocesser? Hur? 

Varför? 

4. Hur kan barns intressen, åsikter och tankar tas tillvara på i planeringsarbetet? 

5. Hur förhåller du dig till barns inflytande när du planerar aktiviteter i verksamheter? 

6. Är det något du vill tillägga?  
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