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Sammanfattning 
Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. 

Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns 

inflytande. Studien lutar sig på två frågeställningar, hur pedagoger upplever att de arbetar med 

barns inflytande i förskolan, samt vad de upplever vara den största utmaningen i arbetet med 

barns inflytande. För att få reda på syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats.  

 

Den bakgrund som är aktuell för studien presenteras och redogör för barns inflytande ur olika 

perspektiv. De perspektiv som behandlas är förskolans styrdokument, begreppet inflytande, 

barnperspektiv och barns perspektiv, yngre barn, vuxnas makt, pedagogers betydelse och 

barns lek. Den tidigare forskning som presenteras handlar till stor del om vuxnas bemötande 

och stora barngrupper.  

 

Barns möjlighet till inflytande hänger oupplösligen samman med vuxnas och barns samspel. 

Den sociokulturella teorin förespråkar detta och blir därför relevant till studiens innehåll. 

Begreppet utvecklingszon lyfts fram som framträdande inom teorin.  

 

Den kvantitativa undersökningen som utförts har legat till grund för den senare kvalitativa. De 

metoder som tillämpats och presenterats är enkät samt fokusgruppsintervju. Enkäterna 

besvarades sammanlagt av 23 pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun. I 

fokusgruppsintervjuerna deltog totalt åtta förskollärare från två av de förskolor som 

medverkat i enkätundersökningen. Den insamlade datan från enkätundersökningen 

bearbetades och sammanställdes. Resultatet härifrån låg sedan till grund för den kvalitativa 

undersökningen. Genom transkribering och kodning har sedan den kvalitativa datan 

bearbetats.  

 

Resultatet som framkommit av studien visar att pedagoger upplever att det är av stor vikt att 

ta tillvara på barns intressen och erfarenheter i arbetet med barns inflytande. Det framkommer 

även att pedagogens bemötande och förhållningssätt upplevs vara viktiga faktorer för 

pedagogerna. Den största utmaningen som framkommit av resultatet handlar om 

organisationens struktur.  
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INLEDNING  

“Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.“ Detta är en 

mänsklig rättighet och beskrivs som en av de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen (FN:s 

konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen 2009, § 12, s. 18). Även i Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12) redogörs vikten av att förskolan låter barnen få uttrycka 

sina tankar och behov och att de får möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Med detta 

sagt, går det att förstå att barns inflytande är ett aktuellt ämne och att arbetet med barns 

inflytande i förskolan är viktigt och bör tas på allvar. Arnér (2012, s. 21) poängterar även 

denna betydelse. Hon menar att det är att pedagogens skyldighet att bemöta och tillgodose den 

rättighet som barn har gällande inflytande i förskolan.  

 

Forskning som Emilsson (2007, s. 13) bedriver pekar på att barns inflytande påverkar deras 

inlärning. Får barn möjlighet att vara med och påverka sin vardag på förskolan bidrar det till 

ökat intresse för verksamhetens innehåll, vilket i sin tur leder till bättre inlärningsmöjligheter. 

Bae (2009, s. 395) redogör i sin forskning för hur vilket förhållningssätt pedagogen har 

påverkar hurvida barn får inflytande eller inte. Vidare beskrivs hur ett öppet och 

uppmuntrande förhållningssätt för att möta barns rätt till inflytande är av betydelse.  

 

Då vi även lever i ett samhälle där det råder demokrati och alla ska få sin röst hörd känns det 

ännu mer betydelsefullt att lägga denna grund hos barnen för att ge dem en förståelse över hur 

vårt samhälle fungerar. Undersökningen kring barns inflytande i förskolan är av intresse för 

att synliggöra pedagogers arbete med barns inflytande samt för att ta reda på eventuella 

utmaningar som finns kring ämnet i verksamheten. Inför vår kommande yrkesroll känns 

ämnet intressant och betydelsefullt att undersöka då vi vill se vilka utmaningar samt 

möjligheter yrkesverksamma pedagoger upplever med arbetet. 

Syfte 

Vi vill undersöka hur pedagoger upplever arbetet med barns inflytande i förskolan och 

kommer utgå från följande frågeställningar: 

 

❖ Hur upplever pedagogerna att de arbetar med barns inflytande i förskolan? 

❖ Vad upplever pedagogerna vara de största utmaningarna i arbetet med barns 

inflytande? 

Begreppsdefinition 

Inflytande – Med inflytande menar vi barns möjligheter att påverka sin egen omvärld.  
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BAKGRUND  
I följande avsnitt presenteras den bakgrundslitteratur samt forskning som ligger till grund för 

studien. Vi har använt oss av litteratur kopplat till studiens undersökningssyfte och som även 

sätter de frågeställningar som finns i studien i olika perspektiv. Inledningsvis presenteras 

styrdokument i relation till det valda ämnet och därefter behandlas den övriga litteraturen. 

Avslutningsvis diskuteras den teoretiska utgångspunkt vilken studien vilar på. 
 
Läroplanen och barnkonventionen 

I dagens styrdokument läggs större vikt, om man jämför med tidigare, på ett demokratiskt 

arbetssätt i förskolan där barns rätt till inflytande och pedagogens tolkande av barns uttryck 

ska vara i fokus (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 72). Förskolan har ett stort ansvar 

att se till så att varje barn får sin röst hörd och att skilda uppfattningar och åsikter ska mötas 

med öppenhet och respekt (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 5, 12). Barns känsla av delaktighet och 

självkänsla ska växa fram och för många barn som vistas mycket på förskolan är den av stor 

betydelse när det gäller detta. De behov och intressen barn har ska vara en utgångspunkt för 

förskolan när det kommer till hur miljön ska se ut, samt hur verksamhetens innehåll utformas. 

Westlund (2010, s. 87) belyser även hon hur läroplanen lagt större vikt på när det kommer till 

demokrati i förskolan. Hon understryker även vikten av barns inflytande i förskolan då det till 

och med finns ett eget avsnitt med just den rubriken i läroplanen. I detta avsnitt betonas barns 

möjligheter till ansvarstagande, få sin röst hörd, samt vara med i beslutstaganden.  

 

Sverige är ett av 196 länder som har skrivit på avtalet för barns rättigheter, även känt som 

Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen 2009). 

Konventionen handlar om att se barn som självständiga individer och inte något som vuxna 

har rätt att bestämma över eller ta beslut för. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 72) 

belyser att rätten till delaktighet och inflytande över sin egen situation både är ett värde och en 

pedagogisk fråga, detta då barnkonventionen är ett globalt dokument som är bekräftat av 

nästan alla länder. 

 

Inflytande 

Arnér (2009, s. 14) menar att begreppet inflytande handlar om att pedagogens planering av 

verksamheten ska utgå från barn och deras erfarenhetsvärld, samt att barn ska få möjligheter 

att påverka sin vardag på ett tydligt sätt. Det handlar även om att pedagogen ska kunna vara 

flexibel och öppen för förändringar när det kommer till planering. De vuxnas ansvar att låta 

barns röster bli hörda lyfts som en viktig faktor för att ge dem det inflytande som de har rätt 

till.  

 

Johannesson och Sandvik (2009, ss. 29-31) diskuterar begreppet inflytande och menar att det 

inte handlar om att som pedagog göra ett val om barn ska få inflytande eller inte utan en fråga 

om hur. De fortsätter och beskriver att ordet inflytande ofta, i förskolans värld, kopplas till att 

ett beslut ska tas. Detta, menar de, är en felaktig tolkning då det handlar mer om att visa 

solidaritet mot varandra och att alla ska vara en del av gemenskapen. Inflytande handlar inte 

heller om att lägga över allt ansvar på barn utan det huvudsakliga ansvaret när det kommer till 

det formella ligger hos pedagogen. 

Yngre barn 

Johannesen och Sandvik (2009, s. 43) påvisar att det krävs mycket av pedagogen i sin 

yrkesroll när man arbetar med barns rätt till delaktighet och inflytande. Vidare beskriver 

författarna att det handlar om att se bortom bestämda kategorier och tankemönster och istället 



 

3 

 

våga släppa kontrollen. Man måste slå bort de fastlagda tankar man har om vad barn är, vad 

de kan, vad de kan uppnå samt hur de utvecklas och lär. Gör man inte det som pedagog finns 

risken att man blundar för alla de möjligheter och kompetenser barn faktiskt har. Johannesen 

och Sandvik (2009, s. 92) beskriver hur yngre barn, eller “små barn” som författarna valt att 

uttrycka sig, handlar i regel om barn under tre år. För dessa barn kan det många gånger vara 

svårt att göra sig förstådd. Med det sagt kan man förstå vikten av att man som pedagog ändå 

försöker lyssna på barn samt försöker förstå de uttryck som de använder, så att de på så sätt 

kan få möjlighet till inflytande i sin vardag. 

 

Man kan aldrig veta helt och hållet hur en annan person upplever något. Där av kan det vara 

en stor utmaning att veta om man uppfattar och möter små barns intentioner på rätt sätt 

(Johannesen & Sandvik 2009, ss. 36-37).  Även Eriksson (2014, s. 217-218) belyser denna 

problematik. Hon menar att det handlar om att inta ett så kallat möjlighetsinriktat 

förhållningssätt, där man strävar efter att tolka barns intentioner, tankar och handlingar. Man 

bör försöka förstå vad det är som ligger bakom dessa handlingar för att kunna förstå barnets 

önskningar, trots svårigheten att veta om man uppfattat barnet korrekt eller inte.  

 

Vuxnas makt 
Johannesson och Sandvik (2009, ss. 40-43) diskuterar vuxnas maktutövande mot barn. Som 

vuxen och som pedagog står man i en maktposition i relation till barn. Det handlar om hur vi 

bemöter barn och hur vi ser på barns rätt till delaktighet och inflytande. En aspekt i detta 

maktutövande handlar om att pedagogerna måste våga släppa kontrollen och våga låta barn få 

påverka och styra en process eller en aktivitet. Att man släpper på sina egna föreställningar 

om att saker och ting ska vara på ett bestämt vis eller att man ser bortom fastlagda kategorier 

och tankemönster om vad barn är. Att man helt enkelt släpper taget om den makt man har att 

styra förskolans verksamhet och barns vardag och att man istället utformar den tillsammans 

med eller med hjälp av dem.  

 

Pedagogers betydelse för barns inflytande 

Eriksson (2014, ss. 218-219) beskriver hur viktigt det är att man tror på barns förmågor och 

kompetenser vilket i sin tur ökar möjligheten till delaktighet. Att pedagoger även 

uppmärksammar barn och gör dem sedda, samt att de bejakar deras initiativ och det de 

föreslår är av stor betydelse. Detta bör man ta hänsyn till även om andra aktiviteter eller 

rutiner redan är inplanerade. Det sistnämnda kan liknas med att “personalen arbetar på rutin” 

och att gamla arbetsmönster styr. Rutiner kan många gånger uppfattas som ett hinder av 

pedagogerna vid arbetet med barns inflytande. Ofta blir barn avbrutna vid rutinsituationer som 

upptar mycket tid i verksamheten likt måltider, påklädning, toalettbesök, vila och samling. 

Denna tid blir på så sätt styrd tid, vilket barn inte kan påverka. 

 

Arnér (2009, s. 44) beskriver hur en avgörande faktor för att barn faktiskt ska få inflytande är 

pedagogens egen syn på barn, lärande och fostran. Barns egna initiativ kan uppfattas som 

överraskande av pedagogerna och leda till en känsla av att störa den rådande ordning som 

gäller. Genom att ge barn inflytande på så vis att de tar egna initiativ skulle också kunna störa 

verksamhetens organisation som är uppbyggd på traditioner av gamla mönster av hur saker 

och ting ska vara. Många gånger tar pedagogerna hänsyn till hur det brukar vara och hur de 

själva tycker att det ska vara istället för att se till vad barn tycker och vill. Barn som får vara 

delaktiga och får inflytande i förskolan får en ökad självkänsla (Eriksson 2014, s. 215). Hon 

belyser vikten av ständig utveckling av arbetet med barns inflytande och delaktighet, samt en 

fortlöpande diskussion mellan pedagogerna i arbetslaget för att synliggöra och 

medvetandegöra om och hur barnen får inflytande i förskolan eller inte. Westlund (2010, s. 
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86) beskriver hur ett av förskolans mest använda uttryck är “det kompetenta barnet”. När man 

vill belysa vad barn är kompetenta till, samt vad de har för tankar och erfarenheter brukar 

detta uttryck användas. Vidare beskrivs hur barn och dess barndom endast är en 

transportsträcka till vuxenlivet, där möjligheter att uttrycka sina åsikter är begränsade och inte 

ses som tillräckligt betydelsefulla för samhället. Hur pedagoger därför bör ta tillvara på barns 

kompetens i förskolan är av stor betydelse för att stärka barns möjligheter att utvecklas till 

kompetenta samhällsmedborgare. Arnér (2009, ss. 28,29) belyser även vikten av att vuxna tar  

tillvara på det barn är intresserade av och hur de sedan följer upp detta intresse. Genom att 

vara lyhörd för barns tankar och uttryck finns det större möjlighet att försöka förstå barnets 

omvärld ur sin egen synvinkel. Arnér menar då att man intar ett barnperspektiv. 

Barns lek 

Öhman (2003, ss. 86-108) belyser hur leken är empatifrämjande och hur man genom att sätta 

leken i fokus, även sätter barn i fokus. Hon beskriver vidare hur barn genom lek får ökad 

självkänsla och hur det i sin tur ökar förmågan att ta ansvar. Den fria leken är ett 

samlingsbegrepp för alla de aktiviteter barn får möjlighet att välja själva under dagen. All lek 

är egentligen fri lek, då man aldrig kan tvinga ett barn att leka. Vuxnas roll när det kommer 

till den fria leken är av betydelse då det är de som skapar förutsättningar för att lek ska uppstå. 

Trots att tanken med en dag full av styrda aktiviteter kan vara god, menar Öhman att fria val 

för barn lätt blir åsidosatta. Det förekommer att pedagoger tänker på den fria leken som en lek 

fri från vuxna, men detta redogör Öhman för inte är fallet. Närvarande vuxna, som inte bara 

ingriper då leken blir kaotisk, i barns fria lek bidrar till ett större djup i leken samt större 

möjligheter till utforskande. Att barn har någon form av kunskap kring sig själv och sina egna 

behov är av betydelse för att de ska kunna göra egna val. Om barn inte besitter sådana 

kunskaper om sig själv menar Öhman att de inte kan göra val utifrån sig själva och vid de 

tillfällen som fri lek råder lär sig barn inget annat än att den med starkast åsikter har rätt.  

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 90-91) belyser även hon hur fri lek inte ska ses som en lek fri 

från vuxna utan att de ska vara närvarande och inge en trygghet för barnen. Hon påvisar även 

hur det är förskollärarens ansvar att lära barn att leka då inte alla barn kan konsten att leka. 

Det ska finnas tid och utrymme för lek och avbrott ska undvikas i den mån det går. Om 

förskolläraren lämnar barnet mitt i leken upphör den oftast. Knutsdotter Olofsson stärker även 

det Öhman redogör för gällande att barn i den fria leken utvecklar en självständighet och ett 

ökat ansvarstagande. Hon menar även att barn som får göra fria val, utvecklar ett mod i att 

göra sådant de inte skulle våga göra innan.  

Tidigare forskning 

Nedan lyfts tidigare forskning som gjorts kring ämnet barns inflytande. Vuxnas bemötande 

och stora barngrupper är utgångspunkter i detta avsnitt. 

Vuxnas bemötande 

Emilson (2007, s. 13) beskriver utifrån sin studie huruvida om barn får inflytande eller inte 

kan vara avgörande och nödvändig för barns inlärning. Får barn vara med och påverka 

innehållet i sin lärmiljö och hur lärprocessen ska gå till bidrar det till en djupare förståelse. 

Studien baseras på videoobservationer av barn och pedagogers interaktion med varandra. I 

undersökningen deltog 46 barn och tio pedagoger från tre olika förskolor. Barn var i åldrarna 

1-3 år. En ytterligare betydande faktor gällande barns inflytande som studien lyfter är 

pedagogens attityd och förhållningssätt i frågan. En pedagog med starka inramningar om att 

saker och ting ska vara på ett särskilt sätt kan begränsa hur mycket inflytande och delaktighet 

ett barn verkligen får. Emilson (2007, s. 35) redogör även för hur det kan handla om så kallad 
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skendemokrati, där det verkar eller ser ut som att barns åsikter blir hörda och tas tillvara på. I 

själva verket är det pedagogen som har makten och i slutändan fattar besluten eller styr över 

innehållet. Bae (2009, s. 396) menar att det är lätt att hamna i en fallgrop där man som 

pedagog tänker att man arbetar demokratiskt för att främja barns inflytande i förskolan, men 

att man egentligen inte alls arbetar särskilt demokratiskt. Exempel som påvisar detta är då 

pedagogen ger barn valmöjligheter till vilket rum de vill leka i den närmsta timmen, men att 

det sedan inte finns något som helst utrymme för att ångra sig och byta rum.  

 

Vuxna som bemöter barns rätt till deltagande och inflytande med ett uppmuntrande och öppet 

förhållningssätt är av betydelse för att det ska kunna bli synligt och levande i förskolans 

verksamhet (Bae 2009, s. 395). I de styrdokument som förskolan följer läggs, som tidigare 

nämnt, ett större fokus på förskolans ansvar i arbetet med barns inflytande. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003, s. 75) utgår från tidigare forskning när de redogör för att det 

trots detta förekommer att pedagoger inte utgår från barn och på så sätt missgynnar barns 

inflytande i förskolan. De tillägger att pedagoger antingen arbetar på ett sätt som inkluderar 

barnen eller på ett sätt som exkluderar dem och att det handlar om att visa solidaritet och att 

alla barn får samma möjligheter till inflytande. 

Stora barngrupper 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) belyser i en studie hur storleken på 

barngrupperna i svensk förskola har ett tydligt samband med pedagogers arbete med barn.  

Studiens baseras på enkätundersökningar samt intervjuer med förskollärare. I 

enkätundersökningen gjordes ett urval på förskolor i Sverige som har minst respektive flest 

antal barn i sina barngrupper, därefter valdes 46 kommuner i Sverige slumpmässigt ut att 

delta. I den intervjuundersökning som genomfördes deltog 24 förskollärare från totalt 12 

förskolor från både stads och landsbygdsområden.  

 

Vidare diskuterar författarna hur antalet barn i en barngrupp påverkar samspelet pedagoger 

och barn sinsemellan. Forskning visar att om barngruppen är stor i form av högt barnantal 

finns risken att relationer både mellan barn och vuxen samt barn och barn kan bli lidande. 

Stora barngrupper kan leda till färre möjligheter för vuxna att kommunicera med barn. 

Pedagogiska aktiviteter kan hämmas då utrymmen kan bli för små och tillgång till material 

kan få betydelse. Vad studien även redogör för är huruvida arbetet med barns inflytande och 

delaktighet påverkas av för stora barngrupper. Vid stort barnantal i grupperna minskar 

möjligheterna för pedagoger att skapa meningsfulla relationer till alla barn samtidigt och 

risken att hamna i så kallad rutinmässig kommunikation med barn ökar. Med rutinmässig 

kommunikation menas att pedagogernas arbete i större barngrupper ofta kräver en något mer 

strikt struktur där varje enskild individ i barngruppen tenderar att få mindre uppmärksamhet. 

Författarna lyfter även vilken påverkansfaktor stora barngrupper har på förskolans kvalité.  

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I följande avsnitt kommer den sociokulturella teorin beskrivas. Denna teori lämpar sig till vår 

studie kring barns inflytande i förskolan då den förespråkar social interaktion där utveckling 

och lärande sker i samspel. För att pedagoger ska kunna ge barn inflytande krävs det en form 

av samspel mellan båda parter och därför kan denna teori kopplas till studien. 

Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij är det främsta namnet inom den sociokulturella teorin och där fokus ligger på 

att lärandet sker i samspel med omgivningen (Säljö 2014, ss. 66-69). Utveckling och lärande 
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hos barn sker då det får möjlighet till samspel genom exempelvis leken. Han beskriver vidare 

hur barn är beroende av den vuxne på en grundläggande nivå. Det lilla barnet lär sig saker i 

den vuxnes ledning. När det lilla barnet kommunicerar leder detta till ett barns möjlighet till 

delaktighet med sin omvärld. Uppväxtmiljöer kan se väldigt olika ut och det är utifrån barnets 

uppväxtmiljö det bildar sin egen uppfattning om vad som är “normalt” samt “inte normalt”, 

om vad som är lämpligt beteende i den sociala interaktionen, samt vad som inte är lämpligt.  

 

Svensson (2009, ss. 32-37) beskriver även hon hur sociokulturell teori inte kan ses som 

isolerad utan har ett nära samband med det sociala, kulturella och historiska sammanhanget. 

Det krävs att det är fler individer inblandade i en viss kontext för att vara delaktig i ett 

sammanhang. En människa kan påverka sin omgivning samtidigt som den också kan bli 

påverkad av den. Genom att samspela med sin omgivning skapar man olika förutsättningar för 

att erövra nya kunskaper, erfarenheter och social kompetens, där av är också denna teori 

relevant i studiens undersökningsområde. Människan är en tänkande varelse där tänkandet är 

individens tal till sig själv. Vygotskij menade att en människas tänkande formar ens inre 

beteende. Fortsättningsvis beskriver han i sin teori hur vi formar detta beteende i samband 

med att vi anpassar oss efter andra. Därmed har också detta inre tal en social karaktär. Vad 

teorin även anser vara av stor betydelse är de erfarenheter som barn gör under sina första år. 

Barn behöver interaktion med andra människor, framförallt äldre och mer kunniga personer 

som kan hjälpa barnet att utveckla sin tankeförmåga i sociala sammanhang. Genom att 

utmana barn på en nivå, rimlig för barnets ålder och mognad bidrar det även till inlärning och 

utveckling. Dock är det även viktigt att tillfällen ges att låta barn umgås med människor i alla 

åldrar där de i samspel kan undersöka omgivningen. 

Utvecklingszon 

Vygotskij använde sig av begreppet närmaste utvecklingszonen för att beskriva avståndet på 

vad en människa klarar av att utföra på egen hand i jämförelse med vad den kan prestera med 

stöd från sin omgivning (Säljö 2014, ss. 119-125). Det handlar om att inte endast se 

människan som en bärare av kunskap utan som en individ som med hjälp av omgivningen tar 

till sig kunskap. Utifrån detta begrepp ser man människan utvecklas och förändras 

kontinuerligt i sociala interaktioner. Det lilla barnet kan ha svårt att lösa ett problem på egen 

hand, men med en hjälpande hand från en vuxen som kan förenkla, eller förtydliga problemet, 

kan barnet lösa det. Bara för att ett barn har sett, hört eller tagit del av något tidigare är det 

viktigt att ha i beaktande att det inte är en självklarhet att barnet nästa gång ska klara av att 

göra det på egen hand, utan fortfarande kan behöva någon form av stöttning. Efter tid av 

handledning och stöttning från den sociala omgivningen kan barnet i slutändan klara av att 

utföra det på egen hand från början till slut. Vidare beskrivs hur Vygotskij när det kommer till 

utvecklingszonen menar att det ska finnas en slags obalans mellan de som interagerar med 

varandra. Den ena, med mer kunskap, vägleder och stöttar den andra, som inte bär på samma 

kunskaper. Detta kan sättas i relation till hur pedagogen vägleder och stöttar barnet i problem 

som barnet kan stöta på. 

 

Körling (2012, s. 9) tolkar begreppet utvecklingszon som sådant att en människa har potential 

för större kunskap och bedrifter än vad hon tror, detta då människor ständigt befinner sig i den 

så kallade utvecklingszonen. Det handlar om ett samarbete som i detta fall är pedagog och 

barn där båda parters deltagande är nödvändig. Dock är det pedagogens uppgift att se och 

framförallt få barn att se sina outnyttjade möjligheter. För att lyckas med detta bör pedagogen 

vara uppmärksam och intresserad för barn och möta dem i detta för att på så sätt upptäcka 

dess utvecklingszon. 
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METOD 
I detta avsnitt kommer kvantitativ och kvalitativ metod presenteras samt fokusgrupp som 

metod. Urval och förarbete förklaras utifrån studiens syfte och genomförandet av de båda 

undersökningsmetoderna redogörs för. Undersökningens etiska ställningstaganden samt dess 

reliabilitet och validitet beskrivs. Avslutningsvis presenteras bearbetning och analys av den 

insamlade datan som gjorts 
 

Kvantitativ metod 

Till skillnad från en kvalitativ studie sker mycket av arbetet i en kvantitativ studie innan man 

samlat in datan. Det beskrivs vidare hur man i en kvantitativ forskningsmetod använder sig av 

följande steg i processen: Vilket problem ska studeras? Vilka teorier ska användas? Vilken 

forskning kan bidra? Vilka frågor vill man få svar på? Hur ska datainsamling gå till? Vilken 

metod passar bäst? Hur ska datan bearbetas? Med detta sagt är en hög grad av tydlighet både 

när det gäller frågeställningar, teorier, samt hur man analyserar den insamlade datan av stor 

betydelse. I kvantitativa studier är det viktigt att ha i åtanke att undersökningen gjorts på en 

bestämd tid och plats och på så sätt alltså inte speglar hela verkligheten utan bara en liten del 

av en större mängd (Arnqvist 2014, ss. 105-109).  

 

Enkät som metod 

I denna undersöknings fall, då enkät har använts som metod, ligger intresset i att ta reda på 

pedagogers upplevelser kring ett begränsat ämne där två specifika frågeställningar är i fokus. 

Enkät som metod har tillämpats då förhoppningen var att få in så många svar som möjligt. 

Arnqvist (2014, ss. 109-111) redogör för hur just enkäter är ett bra sätt att använda sig av vid 

liknande typer av undersökningar. Det redogörs vidare för hur enkät som 

datainsamlingsmetod lämpar sig då intresset ligger i att ta reda på hur någon uppfattar en 

specifik fråga. Då intresset i vår studie var att ta reda på pedagogers upplevelser av barns 

inflytande i förskolan var enkät den metod vi ansåg lämpade sig bäst. Trost (2012, s. 57) 

belyser så kallade standardiserade datainsamlingar i användandet som enkät som metod och 

beskriver att det handlar om att alla de som deltar i undersökningen får likadant utformade 

enkäter. Detta stämmer väl in på hur denna studie tillämpat enkät som metod då samtliga 

deltagare fått samma enkäter. 

 

Kvalitativ metod 

I användandet av kvalitativ forskningsmetod läggs fokus på ord vid insamling och analys av 

det undersökta (Bryman 2011, ss. 40, 371). Med andra ord kan man säga att fokus läggs på 

det de medverkande i studien anser vara viktigt. Det beskrivs vidare hur en nära relation 

mellan de medverkande och undersökaren kan vara av betydelse för att den som utför 

undersökningen ska få ökad förståelse för de medverkande. När man talar om kvalitativ 

metod beskrivs den som induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Då vi valt att använda oss 

av den kvalitativa metoden fokusgrupp i vår undersökning beskrivs den som tolkande. Den är 

tolkande då de medverkande får tolka frågorna som ställs helt utifrån sig själva. Lantz (2013, 

ss. 9, 58) belyser vikten av att ställa frågor på rätt sätt när man använder sig av intervju. Hon 

menar att det är lätt hänt att intervjuaren vrider på frågorna för att de ska passa 

undersökningens syfte. Det är viktigt att tänka igenom sina frågor så att undersökningen får en 

mening. Då fokusgrupp tillämpats som kvalitativ metod i studien var förhoppningen att samla 

in kvalitativ data som både bekräftade samt utvecklade det kvantitativa resultatet.  
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Fokusgrupp som metod 

Bryman (2014, ss. 446-465) beskriver hur fokusgrupp är en intervjumetod men som till 

skillnad från traditionell intervju innefattar en grupp på minst fyra deltagare. Vad som 

kännetecknar en fokusgrupp är att man inriktar sig på ett specifikt ämne utformat av 

gruppledaren vilket i detta fall är de som utför studien. Gruppledaren leder gruppen genom att 

introducera ett ämne med hjälp av frågeställningar. Som ledare i en fokusgrupp kan man med 

fördel leda intervjun och samtalen dock utan att vara allt för styrande. I de fall gruppledaren 

märker att diskussionen hamnar på sidospår är det av betydelse att denna ser till att gruppen 

återgår till det aktuella ämnet. Vad som anses vara relevant i en metod som denna är att se hur 

deltagarna kommunicerar och interagerar med varandra. En fokusgrupp liknar på många sätt 

en så kallad gruppintervju men skiljer sig avsevärt när det gäller syftet. I en gruppintervju 

handlar det ofta om att spara tid på så sätt att man intervjuar ett flertal på samma gång. I en 

fokusgrupp däremot är det samspelet i den sammansatta gruppen man vill åt samt det innehåll 

som diskuteras. I detta samspel utbyts deltagarnas olika erfarenheter, tankar och idéer på ett 

sätt som den sociokulturella teorin påvisar. 

Urval och förarbete 

Då två metoder använts i studien kommer det urval och förarbete som genomförts till både 

enkät och fokusgruppens undersökning att redovisas var för sig. 

Enkät 

I vår enkätundersökning (se bilaga 1) var vårt syfte att de medverkande skulle vara 

yrkesverksamma i förskolans verksamhet. Vi valde att begränsa vårt urval till fyra förskolor 

inom en mindre kommun där totalt 41 enkäter lämnades ut. I förarbetet med enkätfrågorna 

utformades även ett missivbrev (se bilaga 2). De frågor som utgör enkäten utformades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, på så sätt var förhoppningen att få ett relevant och pålitligt 

resultat. Enkäten innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor för att få ett större djup i 

undersökningen. Det innebar alltså att den insamlade datan från enkäterna, förutom de 

kvantitativa svaren på de så kallade slutna frågorna även gav kvalitativa svar på de kvalitativa 

frågorna, de så kallade öppna frågorna. Vid utformning av enkätfrågorna var vi noggranna 

med att det tydligt skulle gå att koppla till studiens syfte då vi kritiskt granskade frågorna och 

hela tiden under arbetets gång ställde dem mot syfte och frågeställningar. 

Fokusgrupp 

Urvalet av de medverkande i fokusgrupperna baseras på två av de förskolor som deltagit i 

enkätundersökningen. Fyra pedagoger på respektive förskola tillfrågades att delta där 

möjlighet till fördjupad kunskap utifrån det som framkommit av enkäterna sågs. Bryman 

(2014, s. 455) belyser vikten av att ha en tanke i sitt urval i en undersökning. Författaren 

menar att det kan vara en betydande faktor att de deltagande har en relation till ämnet som ska 

diskuteras för att få ett så pålitligt resultat som möjligt. I förarbetet med intervjumaterialet 

utformades ett missivbrev som skickades ut till de tänkta deltagarna (se bilaga 3). Efter 

missivbrevet skickats ut fick de tillfrågade ge besked om de kunde tänka sig delta eller inte. 

De intervjufrågor som låg till grund för fokusgruppsintervjun utformades av det som 

framkommit av de sammanställda enkäterna för att få fördjupad kunskap. 

Genomförande 

Vid utlämnat av de 41 enkäterna lämnades även ett missivbrev ut. Utlämnandet skedde till 

fyra olika förskolor i en mindre kommun där de deltagande fick tre dagar på sig att besvara 

dem. De medverkande i studien hade genom missivbrevet tillgång till våra kontaktuppgifter 
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och kunde därför lätt nå oss vid eventuella frågor. Efter de tre dagar de fick på sig att besvara 

enkäten samlades enkäterna in för sammanställning. Sammanlagt besvarades 23 enkäter och 

det blev ett bortfall på 18 enkäter. Efter bearbetning och sammanställning av de insamlade 

enkäterna upptäcktes intressanta aspekter och möjligheter till vidare undersökning med en 

kvalitativ metod för att få djupare kunskap kring ämnet. Metoden som valdes att tillämpas 

blev en intervjuform som kallas för fokusgrupp. Efter klartecken från de tillfrågade bestämdes 

datum och plats för denna intervju. Undersökningen ägde rum på respektive förskola. I 

genomförandet av fokusgruppintervju deltog totalt åtta yrkesverksamma pedagoger varav 

samtliga var förskollärare. Bryman (2014, s. 449) menar att inspelning i utförandet av 

fokusgrupp som metod är det bästa alternativet då det lätt händer att man som gruppledare 

missar viktiga saker som sägs om man endast antecknar. Detta togs i beaktning och båda 

samtalen spelades in. Båda samtalen utfördes i avskilda rum för att undvika störmoment och 

för att skapa en naturlig samtalsmiljö placerades respondenter och gruppledare i en cirkel där 

alla kunde se varandra. Då båda författarna deltog som gruppledare, ledde den ena samtalet, 

medan den andra förde anteckningar. Samtalet inleddes med en fråga från gruppledaren varav 

en av respondenterna svarade. Därefter anslöt övriga respondenter och en diskussion startade. 

Detta tillvägagångssätt genomsyrades under båda diskussionstillfällena. Undersökningen 

baserades på den intervjuguide som tidigare förberetts (se bilaga 4). 

Etik 

De metodval studien vilar på är både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod i form av 

enkät och intervju. Vetenskapsrådet (2017) redogör för vilka etiska ställningstaganden en 

forskare bör ta hänsyn till vid en undersökning. Först ska information till de medverkande ges 

ut gällande undersökningens syfte, samt hur insamlade uppgifter kommer behandlas. För att 

sedan kunna gå vidare ska samtycke från de medverkande inhämtas. För de medverkande 

finns även möjlighet att återkalla detta samtycke under undersökningens gång. Alla uppgifter 

som inhämtas vid undersökningen är konfidentiella, vilket innebär att de endast används till 

undersökningens syfte och inte sprids. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga får ta 

del av uppgifterna. Det ska inte gå att koppla svaren till en specifik individ eller plats och de 

medverkande försäkras anonymitet. Löfdahl (2014, s. 38) belyser även hur viktigt det är att 

man enbart använder den data man samlat in i sin undersökning. När man sedan är klar med 

sin undersökning bör man göra sig av med sitt data, det ska alltså inte sparas så att obehöriga 

kan få del av det. På så vis tar man hänsyn till de medverkande personerna som deltagit i 

undersökningen. I denna studies fall tas hänsyn till de ovan nämnda ställningstaganden genom 

att först och främst lämna ut ett missivbrev till de medverkande i studien där information om 

undersökningens syfte och hur insamlade uppgifter kommer behandlas beskrivs. I nästa steg 

ger de deltagande sitt samtycke genom att delta i enkätundersökningen samt tacka ja till 

medverkan i fokusgruppsintervjun. Det är endast vi som utfört undersökningen som fått ta del 

av det insamlade materialet och på så sätt tas hänsyn till konfidentialitet. Alla uppgifter är 

fingerade och går därför inte att koppla till en speciell individ eller plats. De 

ljudinspelningarna som görs raderas samt kommer transkriberingar och insamlade enkäter 

destrueras. 

Reliabilitet och validitet 

Genom reliabilitet och validitet kan man diskutera en undersöknings kvalité. Reliabilitet kan 

även kallas för troförlitlighet eller tillförlitlighet och handlar precis som det låter om hur pass 

trovärdig en undersökning är. Begreppet validitet handlar till skillnad mot reliabilitet om 

huruvida undersökningens syfte synliggörs i undersökningen. När man använder sig av 

kvalitativ forskningsmetod likt intervjuer kan reliabilitet handla om att den insamlade datan 

bearbetas, tolkas och analyseras av fler än en person. Detta då tillförlitligheten stärks om det 
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är fler än en person som får fram ett liknande resultat. Använder man sig istället av en 

kvantitativ forskningsmetod likt enkätundersökning handlar reliabiliteten om betydelsen av att 

fler personer räknar och sammanställer resultatet, på så vis visar man tillförlitlighet över att 

beräkningen är korrekt utförd (Thurén 2007, s. 26).  

 

Hur man ställer sina intervjufrågor i förhållande till sitt undersökningssyfte är av stor 

betydelse när det handlar om validitet i en kvalitativ undersökning. Likaså är formuleringen 

av de frågor man använder sig av i en enkätundersökning och en kvantitativ undersökning av 

stor betydelse. Genom att fokusera på det syfte som en studie grundar sig på när man 

genomför sin undersökning minskar man risken att hamna på så kallade sidospår vilket i sin 

tur ökar validiteten och på sikt även reliabiliteten (Thurén 2007, s. 26).  

 

I samband med vår studie har en rad överväganden gjorts för att stärka trovärdigheten. För att 

få så tillförlitliga och giltiga resultat som möjligt har enkätfrågor utformats utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Sammanställning av de besvarade enkäterna har kontrollräknats för 

att stärka tillförlitligheten, då den ökar då fler än en person får fram samma resultat. För att 

öka trovärdigheten i studien gjordes valet att utöka undersökningen med något mer fördjupade 

undersökningsfrågor. Dessa undersökningsfrågor är kopplade till både enkätsvar och studiens 

syfte och frågeställningar för att öka validiteten. Bearbetning, tolkning och analys av den 

insamlade datan har noggrant genomförts av oss båda, vilket stärker studiens reliabilitet. 

Bearbetning och analys 

Vid bearbetning av de besvarade enkäterna har dessa analyserats upprepade gånger. De har 

räknats och sedan sammanställts i diagramform för att få en tydlig bild av resultatet. Till de 

frågor respondenterna givit kommentarer kodades sedan dessa och nyckelord bearbetades 

fram. En senare analys av resultatet utgör sedan den utökade undersökningen som kom att bli 

den kvalitativa metoden, fokusgrupp. Vid bearbetning av det insamlade intervjumaterialet 

transkriberades ljudinspelningarna ordagrannt. Dessa transkiberationer skrevs sedan ut i 

pappersform. För att skydda respondenternas identiteter togs här hänsyn till deras rätt till 

anonymitet genom att kalla dem vid benämningarna R1-R8. Efter transkriberingen påbörjades 

kodning av datan i form av att ta ut så kallade nyckelord. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 

s. 45) redogör för hur man vid kvalitativ analys kan starta med att koppla samman delar av 

materialet och ge dem nyckelord, detta för att göra materialet mer hanterbart. Nyckelorden 

kategoriserades sedan under olika rubriker som stämde in på undersökningssyftet. Dessa 

rubriker kom sedan att bli det resultat som redovisas i studien. 
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RESULTAT 
Här nedan redovisas respondenterna uttalanden från de fokusgruppsintervjuer samt från den 

enkätsammanställning som genomförts. Utifrån studiens syfte och två frågeställningar har den 

insamlade datan analyserats och sammanställts. Rubriker som svarar på studiens två 

frågeställningar har bildats. Nedan redovisas det resultat från både den kvantitativa och 

kvalitativa undersökningen som berör studiens första frågeställning, hur pedagogerna 

upplever att de arbetar med barns inflytande i förskolan.  

Att få inflytande 

Utifrån de sammanställda enkätsvaren (se bilaga 5) kring de frågor som berör barns inflytande 

över verksamhetens utformning, som bland annat handlar om samlingsinnehåll, det tematiska 

arbetet, barns påverkan på miljön och inköp av material, har majoriteten av respondenterna 

svarat att de till viss del upplever att de arbetar med barns inflytande. Exempel på detta visar 

diagrammet (se figur 1) nedan: 

 

Barns möjligheter till påverkan av miljön 

 
Figur 1 

I diagrammet ovan går det att tyda att majoriteten av respondenterna instämmer till viss del 

när det gäller barns påverkan på förskolans miljö. Kommentarer som respondenter givit är att 

de försöker utgå från barns intresse och lek i utformning av miljön, men tillägger att saker 

som lokalers utformning inte alltid går att påverka. Endast en respondent svarar att den inte 

vet. Då en del av undersökningens syfte var att ta reda på hur pedagoger upplever att de 

arbetar med barns inflytande i förskolan och då resultatet ovan påvisar att majoriteten av 

pedagogerna till viss del upplever att barn får inflytande i utformning av verksamheten, var 

det intressant att samla in mer data kring hur barn kan få inflytande i förskolans verksamhet. 

 

Utifrån den insamlade datan från den kvalitativa undersökningen kan man se att barns 

inflytande, för respondenterna, till stor del handlar om att få sin röst hörd och möjlighet att få 

vara med och påverka, samt att barns intressen tas tillvara på. Nedan redovisas ett utdrag i 

form av ett citat som styrker detta: 

 

(R1): Jag tycker att det är att dom får vara med och påverka innehållet i verksamheten. 

/... / Det handlar dels om att få bestämma när det går men också att få sin röst hörd. 

/.../ Barnens rätt att vara delaktiga och att få sin röst hörd i planering och 

genomförande eller att antingen få välja fritt eller att få välja mellan olika alternativ. 

I en stor mängd av respondenternas utsagor kan man se att barns inflytande, för 

respondenterna, handlar mycket om att låta barn få sin röst hörd, att få vara med och påverka 

sin vardag på förskolan, styra över sina egna val och att som pedagog ta tillvara på deras 
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intressen. Just att barn ska få höras är något som majoriteten av respondenterna uttrycker och 

verkar då vara en viktig faktor i arbetet med barns inflytande. Det är viktigt att man ser efter 

barns behov och att de känner att man lyssnar på och respekterar dem. En respondent berör att 

det är viktigt att låta barn själva komma med egna idéer och lösningar, samt att det är viktigt 

att barn förstår att vi lyssnar på dem.  En annan respondent däremot uttryckte att det är viktigt 

att barn ska få inflytande i verksamheten så ofta det tillåts men att det är viktigt att de får lära 

sig att det inte alltid sett till vårt demokratiska samhälle går att ha inflytande på allt.  

Förhållningssätt 

I enkätundersökningen ställdes frågan om pedagogerna upplever att det ofta är enklare att 

säga nej till barns egna initiativ än att haka på dem. I diagrammet nedan (se figur 2) redovisas 

det resultat som framkommit av frågan:  

 

 
Figur 2 

 

I diagrammet ovan går det att utläsa att majoriteten, 19 respondenter, svarade nej på frågan 

om det är lättare att säga nej till barns egna initiativ än att haka på dem. Fyra respondenter 

svarade ja och upplevde att det är lättare att säga nej till barns egna initiativ. Gemensamma 

kommentarer för dessa fyra är att de är medvetna om att de gör det och att de inte tycker att 

det känns bra. En respondent motiverar sitt svar och uttrycker rutinsituationer och tid som 

faktorer som gör det lättare att säga nej till barns egna initiativ. Likaså beskrivs de ramar som 

finns för verksamheten vara gränssättande, vilket leder till att man oftare säger nej till barn än 

vad man önskat. Det är även lättare att säga nej då det leder till mindre jobb för pedagogerna, 

vilket två av respondenterna ger uttryck för. Utifrån vad ett flertal av respondenterna ger 

uttryck för verkar pedagogens förhållningssätt vara avgörande för om inflytande ges, vilket 

också bekräftas i vår kvalitativa undersökning. 

 

Ett flertal av respondenterna i den kvalitativa undersökningen uttrycker att deras egna 

förhållningssätt när det kommer till barns inflytande är av stor betydelse. Nedan stärks detta 

av följande citat från en av respondenterna: 

 

(R6): Det handlar om ett förhållningssätt tycker jag. Att man tar ett steg tillbaka tycker 

jag det handlar om så att de får komma med sina egna lösningar och får visa vad de 

kan. 

 

Majoriteten av respondenterna beskriver hur pedagogers förhållningssätt när det handlar om 

barns inflytande är en betydande faktor. Vidare menar dem att vara lyhörd och se vad barnen 

4

19

Lättare att säga nej till barns 

egna initiativ?

Ja Nej



 

13 

 

intresserar sig för är vad inflytande handlar om, detta uttrycker ett flertal av respondenterna. 

Samtliga respondenter instämde i detta genom att komma med liknande utsagor. En 

respondent uttryckte även att det är pedagogens uppgift att läsa av vad barn säger och visa 

barn att de är intresserade av att ge dem inflytande. Det diskuteras vidare hur man som 

pedagog, genom att ta ett steg tillbaka och låta barn komma med egna lösningar, lättare bidrar 

till att barn får inflytande. En närvarande pedagog som synliggör inflytandet för barn, samt 

som låter dem tänka själva lyfts även det som en betydande faktor för flertalet av 

respondenterna. Det handlar då om ett demokratiskt förhållningssätt menar en respondent.  

Hur inflytandet synliggörs i verksamheten 

Vid sammanställning av enkätfrågan som berör när barn får ha inflytande i verksamheten gick 

det att urskilja gemensamma nyckelord. Måltidssituationer, samling, mindre grupper, val av 

aktiviteter och den fria leken är gemensamma begrepp för respondenterna. I måltidssituationer 

och vid samling verkar inflytandet synliggöras då barn får valmöjligheter. Respondenterna 

diskuterar inte innebörden i hur inflytandet synliggörs här, men vi kan utifrån resultatet avläsa 

att det är något majoriteten av respondenterna upplever vara situationer då barn får inflytande. 

Endast ett fåtal respondenter påvisar hur valmöjligheter ges i dessa situationer. Exempel från 

en respondent som berör att dela in barn i mindre grupper är att alla barns åsikter lättare 

kommer fram. Respondenten beskriver vidare att det är lättare att bemöta barns åsikter då det 

är färre barn i gruppen. Något som framkom tydligt i det sammanställda resultatet av den 

kvantitativa datan var hur viktig den fria leken är för barns inflytande då 18 av 23 

respondenter har berört detta i den aktuella enkätfrågan. Ett flertal av respondenterna 

beskriver vidare att barn här ges en stor mängd valmöjligheter då det är fritt för dem att själva 

styra över denna tid. Att arbeta i mindre grupper, barns valmöjligheter, samt den fria leken är 

något som även den kvalitativa undersökningen bekräftar.  

 

Majoriteten av respondenterna i den kvalitativa undersökningen upplever att barns inflytande 

synliggörs bäst i mindre grupper, då pedagogen får mer tid till varje barn. När barn får 

valmöjligheter upplever även respondenterna att de får inflytande. Citat som stärker detta är: 

 

(R1): Jag upplever att det är lättare i mindre grupper att göra sin röst hörd än när man 

säger att “nu går alla ut” eller “nu ska alla vara inne”. Det tycker inte jag blir lika lätt 

att barnen kan få ha inflytande för då blir det mycket att man får anpassa sig efter 

andra barn eller miljön som kanske inte riktigt räcker till. Så jag upplever att barn i 

mindre grupper får bättre utrymme och lättare inflytande. 

 

Citatet ovan visar hur många av respondenterna synliggör och arbetar med barns inflytande i 

den dagliga verksamheten. De menar genom att arbeta med mindre grupper kan det vara 

lättare att låta samtliga barn få sin röst hörd. En respondent uttrycker en önskan om att dela in 

barn i mindre grupper större delar av dagen i den mån det är möjligt och att det på så vis ska 

bidra till att de får mer inflytande. Utifrån respondenternas diskussion, verkar det som att det 

är lättare när det är färre barn i gruppen att tillgodose barns inflytande. Från den 

sammanställda datan kan man även se utsagor som berör barns valmöjligheter i förskolan. 

Exempel på detta är när en del av respondenterna uttrycker att barn får välja om de vill vara 

med i aktiviteter som erbjuds av pedagogerna. Dessa respondenter menar att när barn får 

valmöjligheter får de även inflytande. Detta belyser även en av respondenterna genom att 

uttrycka att barn får välja om de vill vara med när det erbjuds samlingar och att det är okej om 

de vill göra något annat. Ytterligare en av respondenterna förstärker detta genom att tillägga 

“Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt”. En annan del av verksamheten där inflytandet 
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synliggörs menar ett flertal av respondenterna vara i den fria leken, vilket stärks i följande 

citat: 

 

(R8): I den fria leken väljer barnen material, rum och lekkamrater. Där får inflytandet 

komma fram upplever jag. 

 

Den fria leken nämns som en del av verksamheten där barns inflytande får stor plats, i form 

av att den tillför stora valmöjligheter. Barn får här möjlighet att välja vad de vill leka, med 

vem de vill leka samt med vilka leksaker vill de leka. Ett flertal av respondenterna poängterar 

vikten av att ha materialet tillgängligt för att skapa goda förutsättningar för barns fria lek. En 

respondent ger starkt uttryck för hur viktigt det är att man låter den fria leken vara fri och att 

man som pedagog inte går in och styr eller avbryter för mycket.  

Förbättringsområden 

Samtidigt som respondenterna uttrycker ett flertal exempel på hur barns inflytande synliggörs 

uttrycker de även en del områden de kan förbättra när det handlar om barns inflytande. Vid 

sammanställning av resultatet från den kvalitativa undersökningen framkom det i analysen att 

ett flertal respondenter uttryckte en medvetenhet och vilja att bli bättre på att synliggöra 

inflytandet i förskolan. Citatet nedan åskådliggör hur pedagogerna uttrycker områden där de 

kan ge barns inflytande större utrymme: 

 

(R8): Att man också ställer öppna frågor har jag tänkt på att man borde göra mer och 

inte ge direkta svar. Att man visar barnen att det är viktigt vad du tycker och tänker, 

hur vill du komma med en lösning?  

Ovan tydliggörs hur en respondent upplever att man bör tänka mer på att inte ge direkta svar 

till barnen. I diskussionen uttryckte även de övriga respondenterna att de upplever detta vara 

svårt, men viktigt att tänka på. Att återkoppla och samtala med barnen om deras rätt till 

inflytande belyses även vara något majoriteten av respondenterna vill förbättra. Det är också 

av betydelse att låta barn få veta att deras tankar är viktiga samt att försöka ge dem ökat 

inflytande även i rutinsituationer. En respondent uttrycker vikten av att synliggöra inflytandet 

mer för barn för att det ska komma mer spontant. Det verkar som att om man synliggör 

inflytande för barn kan det leda till att de vågar ta för sig mer och tar egna initiativ. 

Organisationen, ett hinder? 

Nedan redovisas resultatet från både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen som 

utförts och som berör vad respondenterna upplever vara de största utmaningarna i arbetet med 

barns inflytande, vilket även är studiens andra frågeställning. Av resultatet går det att se att 

faktorer som organisation samt yngre barn upplevs vara de två största utmaningarna för en 

stor del av respondenterna.  

 

I vår kvantitativa undersökning ställdes frågan om pedagogerna upplever att det finns 

svårigheter i arbetet med barns inflytande. Diagrammet nedan (se figur 3) redogör för det 

resultat som framkommit av denna fråga. 
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Figur 3 

Diagrammet visar att 21 respondenter upplever att det finns svårigheter i arbetet med barns 

inflytande, medan två upplever att det inte finns det. Kommentarer som gavs i samband med 

denna fråga berör tidsbrist och stress, högt barnantal, personalbrist och styrda ramar. 

Gemensamt återkommande är att respondenterna upplever att det finns mycket måsten, utöver 

att vara i barngruppen, vilket gör det svårt för dem att hinna med arbetet med barns inflytande 

då tiden inte räcker till. Det verkar på respondenternas svar som att denna tidsbrist kan leda 

till stress. Däremot är detta inget resultatet redogör vidare för. Högt barnantal och 

personalbrist är återkommande nämnare i resultatet där ett flertal uttrycker en önskan till ökad 

personaltäthet. 15 av respondenterna uttrycker att det finns svårigheter med stora barngrupper, 

vilket stärks i följande citat från enkätsammanställningen: 

 

Det är svårt att ge varje enskilt barn möjlighet att påverka sin vardag då det är så 

många barn i gruppen. 

 

En annan svårighet som exemplifieras är de ramar pedagoger måste hålla sig inom. Ett flertal 

ger uttryck för att det finns områden man måste hålla sig till och inte kan påverka, vilket 

hämmar barns inflytande. Högt barnantal, personalbrist och styrda ramar bekräftas även i den 

kvalitativa undersökningen vara stora utmaningar, vilket redogörs nedan. 

 

När några av respondenterna samtalar kring vilka fördelar och nackdelar de upplever i arbetet 

med barns inflytande lyfter de organisationsfrågor som högt barnantal, personalbrist och hårt 

styrda ramar vara de största utmaningarna. Detta styrks av nedanstående citat: 

(R3): Eftersom vi har så hårt styrda ramar för att organisationen ska fungera blir 

inflytandet mer begränsat till görandet. /.../ Vissa dagar då man har mindre personal så 

är det ju svårt att arbeta med inflytandet. 

 

Ovan beskrivs de organisationsfrågor många av respondenterna upplever göra arbetet med 

barns inflytande utmanande. En stor faktor som majoriteten av respondenterna lyfter är det 

stora barnantalet och en brist på personal. Två av respondenterna beskriver hur det är svårt att 

låta barn få valmöjligheter då det ibland är för lite personal för att kunna tillgodose dem. En 

annan respondent menar att det är en nackdel att inte alltid kunna tillgodose barns 

valmöjligheter och att det är en svårighet att de inte alltid kan uppfylla deras inflytande på 

grund av hur de har det. Några av respondenterna uttrycker att de upplever att de många 

gånger har för många barn för att låta alla dessa få inflytande. En respondent uttrycker hur 

man ibland skulle vilja låta barn få välja mer, men förklarar vidare hur denna brist hänger 
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samman med personalfrågor. Det verkar som att personalens arbetstider och raster till stor del 

styr. En annan organisationsfråga som belyses som utmanande är verksamhetens struktur och 

de ramar personalen måste hålla sig inom. En respondent uttrycker konkret hur de ramar 

personalen måste följa påverkar det inflytande barn erbjuds. Vidare beskrivs hur personalen 

inte är fria i sin organisation och hur därför barn blir fast i samma struktur. Ett flertal av 

respondenterna instämmer i detta och menar att är en stor utmaning för arbetet med barns 

inflytande. Rutinsituationer är exempel på en av de ramar som personalen måste förhålla sig 

inom. En del av respondenterna ger uttryck för att detta kan hämma barns inflytande på så sätt 

att rutiner många gånger leder till avbrott och att de ska gå till på ett visst sätt. Det verkar som 

att med dessa rutiner medföljer att barn måste följa ett visst mönster och på så sätt berövas 

möjlighet till inflytande.  

Yngre barn 

En annan utmaning som redogörs för i vår kvantitativa undersökning och som svarar på 

frågan om vilka svårigheter pedagogerna upplever i arbetet med barns inflytande är yngre 

barn. I resultatsammanställningen av enkäterna kan man se att begreppet yngre barn ofta är 

återkommande. Resultatet påvisar inte på vilket sätt yngre barn är en utmaning, men i den 

kvalitativa undersökningen bekräftas detta desto mer. 

 

Utöver organisationsfaktorer, uttrycker en del av respondenterna i den kvalitativa 

undersökningen ytterligare en utmaning i arbetet med inflytande när det handlar om yngre 

barn i förskolan. På vilket sätt redovisas i citatet nedan: 

 

(R7): Mycket är ju att de kanske inte uttrycker sig så mycket i det talade språket. Vi 

har försökt arbeta mycket med tecken och bilder för att de små barnen ska få 

inflytande, men jag upplever fortfarande att det är en svårighet. En ettåring säger ju 

inte “nu vill jag göra det”. /.../ Det är svårt att anpassa till små barn tycker jag för de 

har behov som är annorlunda då de behöver sova så får en pedagog gå ut med det 

barnet i vagnen. 

 

Det verkar vara en utmaning för ett flertal av respondenterna att ge barn inflytande när de är 

yngre. Yngre barns behov, det icke-verbala språket och tillgänglighet till material beskrivs 

vara svårigheter som gör arbetet med barns inflytande utmanande. Yngre barns behov kan 

handla om, som citat ovan visar, att de behöver sova, vilket de berörda respondenterna menar 

tar tid från arbetet med inflytande. Vidare diskuteras hur det är lättare att låta äldre barn få 

inflytande då man inte måste anpassa sig lika mycket efter deras behov samt att de äldre 

barnen kan uttrycka sig verbalt. De kan genom verbalt språk ge uttryck för sina önskningar 

och respondenterna påvisar att det på så sätt blir lättare att tillgodose dem. Ytterligare en 

faktor som beskrivs vara svårt i arbetet med yngre barns inflytande är tillgänglighet till 

material. I diskussionen beskriver några respondenterna hur det kan vara svårt att ha material 

tillgängligt för de yngre barn dels då barn gärna river ner det på golvet, men även att de kan ta 

skada av visst material. En respondent uttrycker att det är svårt att ha framme allt som man 

skulle vilja då en av anledningarna är att man måste tänka på hur man ska placera materialet 

samt vilket sorts material man kan ha framme. Ett gemensamt uttryck dessa respondenter ger 

är att de upplever de begränsningar man har i arbetet med yngre barn påverka möjlighet till 

inflytande. 

Resultatsammanfattning 

En del av studiens undersökningssyfte var att ta reda på hur pedagoger upplever att de arbetar 

med barns inflytande i förskolan. Att få inflytande handlar till stor del, för majoriteten av 
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respondenterna, om att låta barn få sin röst hörd, men även att de ska få vara med och påverka 

sin vardag, få styra över sina egna val samt att deras intressen tas tillvara på. Pedagogers 

förhållningssätt påvisas vara en betydande faktor för många av respondenterna. De uttrycker 

lyhördhördhet, följa barns intressen, uppmärksamma barns rätt till inflytande samt att det är 

av betydelse att ta ett steg tillbaka och ha ett demokratiskt förhållningssätt som viktiga delar. 

Måltidssituationer, arbetet med mindre grupper och den fria leken är tillfällen då en del av 

respondenterna menar att inflytandet synliggörs i verksamheten. Det uttrycks en vilja att bli 

bättre på att synliggöra barns inflytande genom att inte hela tiden komma med direkta svar 

och genom att återkoppla till barn om deras rätt till inflytande. En annan del av studiens 

undersökningssyfte är att ta reda på vilka de största utmaningarna i arbetet med barns 

inflytande är. Organisationsfrågor som stort barnantal, personalbrist, tidsbrist, stress och hårt 

styrda ramar redogörs vara utmanande i arbetet med barns inflytande. En annan utmaning som 

framkommer i resultatet är arbetet med yngre barn då de har svårt att uttrycka sig verbalt, de 

har behov som äldre barn inte har samt att allt material inte kan vara tillgängligt för dem. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer det resultat som framkommit av studien diskuteras i form av en 

resultatdiskussion, metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. Resultatdiskussionen 

kopplas samman med den bakgrundslitteratur och tidigare forskning ni tagit del av tidigare, 

den teori som tillämpats, samt studiens resultat. I metoddiskussionen kopplas den valda 

metoden samman med studiens syfte och frågeställningar. Slutligen diskuteras didaktiska 

konsekvenser där studien sätts i relationen till vår kommande yrkesroll.  

Resultatdiskussion 

De rubriker som tidigare redovisat i resultatet kommer nedan diskuteras var för sig där varje 

område kopplas samman med bakgrundslitteratur, tidigare forskning, samt den teori som 

tillämpats. 

Att få inflytande 

I resultatet från de båda undersökningsmetoderna diskuterades vad inflytande innebär för de 

medverkande respondenterna. Gemensamma nämnare vi kunde hitta var att det handlade om 

att barn skulle få sin röst hörd, att de skulle få vara med och påverka samt att som pedagog ta 

tillvara på barns intressen. I den sociokulturella teorin leder det lilla barnets kommunikation 

till att det får möjlighet att vara delaktig i sin omvärld (Säljö 2014, ss. 66-69). Detta kopplar 

vi samman med det respondenterna uttrycker gällande att barn ska få sin röst hörd, samt att de 

ska få möjlighet till påverkan. Arnér (2009, s. 14) redogör även hon för hur det är de vuxnas 

ansvar att se till så att alla barn får sin röst hörd, vilket sedan ska bidra till att barn får 

inflytande.   

 

Emilsson (2007, s. 13) beskriver i sin studie hur barns möjlighet till påverkan av innehållet i 

lärmiljön bidrar till att de får en djupare förståelse. Detta var även något som respondenterna 

lyfte i diskussionen. Begreppet inflytande handlar om att pedagogerna i sin planering ska utgå 

från barnen och att de på ett tydligt sätt ska få möjlighet till att påverka sin vardag (Arnér 

2009, s. 14). En del av respondenterna lyfter att inflytande för dem är mer än att bara ta 

tillvara på barns intressen. Att det handlar om mer än så bekräftas även av den 

bakgrundslitteratur, samt den tidigare forskning vi tagit del av. En del av respondenterna 

uttrycker till skillnad från de ovanstående att inflytande bara handlar om att ta tillvara på 

barns intressen. Att ta tillvara på barns intressen har mycket med inflytandet att göra, men för 
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att verkligen ge barn det inflytande de har rätt till, utifrån de mänskliga rättigheterna, handlar 

det om så mycket mer. 

Förhållningssätt 

Studiens resultat visar att ett flertal av respondenterna uttrycker att deras förhållningssätt är en 

avgörande faktor i arbetet med barns inflytande. Arnér (2009, ss. 28-44) belyser även hon hur 

pedagogens syn på barn och hur lärandet går till är en avgörande faktor. Hon beskriver vidare 

hur att inta ett barnperspektiv handlar om hur vuxna tar tillvara på det barn är intresserade av, 

samt att vara lyhörd för barns tankar och uttryck. Detta kopplar vi samman med 

respondenternas tankar kring genom att vara lyhörd och låta barn komma med egna lösningar 

bidrar man till att låta dem få inflytande, men att det även många gånger kan vara en 

utmaning. Det diskuterades om hur det ibland är svårt att följa barn i deras egna initiativ. 

Pedagoger gör många gånger som de brukar göra och hur de själva tycker att det ska vara, i 

stället för vad barn tycker och vill (Emilsson 2007, s. 13). Om man ser på barn som 

kompetenta individer med egna förmågor och tar tillvara på dessa har man större möjlighet att 

följa barns initiativ. Westlund (2010, s. 86) understryker just detta då de talar om det 

kompetenta barnet och hur förskolan bör uppmärksamma detta för att på så sätt stärka barns 

möjligheter till att utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare. Genom att inte se barn som 

bärare av betydelsefulla förmågor och ta deras önskningar och uttryck på allvar kan det på sikt 

hämma barns möjligheter till inflytande. 

 

Vidare uttrycker respondenterna vikten av att hela tiden utgå från barn och ibland ta ett steg 

tillbaka vilket även Johannesson och Sandvik (2009, ss. 41-43) poängterar vara av stor vikt. 

De menar att man måste våga släppa kontrollen och sina egna föreställningar om att saker och 

ting ska vara på ett visst sätt. Detta för att barn ska få så goda möjligheter till inflytande som 

möjligt. Huruvida detta är en fråga om makt eller inte som författarna i fråga diskuterar råder 

det delade meningar om i vårt tycke. Att maktutövandet skulle vara ett medvetet val av 

pedagogerna är för oss tveksamt då vi inte tror att någon pedagog medvetet går in för att 

använda sin makt över ett barn. Dock står man som vuxen många gånger i en maktposition i 

relation till ett barn och vi tror att det är här utmaningen ligger i att släppa föreställningarna 

man har om att man själv vet bäst hur saker och ting ska vara. Det handlar precis som tidigare 

nämnt om att våga släppa taget och låta barnet leda vägen.  

 

Bae (2009, s. 395) menar att ett öppet och uppmuntrande förhållningssätt hos pedagogen är 

betydande för att skapa ett klimat där inflytande får utrymme. För barns utveckling spelar den 

vuxne en viktig roll. Vygotskij, främste förespråkare av den sociokulturella teorin, talar om 

den så kallade utvecklingszonen där den vuxne bör vara öppen och lyhörd gentemot barnet för 

att möta barnet i denna utvecklingszon (Körling 2012, s. 9). Med det sagt drar vi en parallell i 

att den vuxnes roll och förhållningssätt påverkar barns utvecklingszon, samt om barn får 

inflytande eller inte. 

Hur inflytandet synliggörs i verksamheten 

Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och 

utöva inflytande i förskolan samt verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över 

och utrymme i verksamheten (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12). Respondenterna fick diskutera på 

vilket sätt de ansåg sig synliggöra barns inflytande i verksamheten. Ett flertal av 

respondenterna uttryckte att då de delar in barn i mindre grupper blir möjligheterna till 

inflytande större och det blir på så sätt även lättare att samtliga barn får sin röst hörd. Den fria 

leken verkar vara en del av verksamheten där barns inflytande får stor plats och detta var 

något de var överens om i båda samtalen. Att erbjuda valmöjligheter till barn under dagen är 
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även det ett exempel på hur inflytandet synliggörs. Förskolans styrdokument belyser även att 

arbetet med barns inflytande ska synliggöras i verksamheten. Inflytande handlar om att 

pedagogerna hela tiden ska utgå från barn och deras erfarenheter och att de på så sätt ska vara 

flexibla i planering av verksamheten (Arnér 2009, s. 14). Vi ser ett samband mellan hur Arnér 

beskriver begreppet inflytande och det sätt respondenterna uttrycker sig synliggöra det i 

verksamheten. Detta samband menar vi finns då de uttrycker att de arbetar i mindre grupper 

för att på bästa sätt gynna barns inflytande. Svensson (2009, ss. 32-33) beskriver, utifrån den 

sociokulturella teorin, hur en människa kan påverka sin omgivning men att den samtidigt även 

kan bli påverkad av den. Detta kopplar vi till att det är den vuxne som styr huruvida barn får 

inflytande eller inte genom hur den synliggör det. Det kan exempelvis handla om vilka 

valmöjligheter barn ges, hur man anpassar och formar sin verksamhet utefter dem samt hur 

man förbereder dem för de rättigheter men även de skyldigheter som vårt demokratiska 

samhälle innefattar.  

 

Precis som Bae (2009, s. 396) beskriver hur man lätt kan hamna i en fallgrop där man tror sig 

arbeta demokratiskt ser vi en fara i ge barn valmöjligheter och tro att man på så sätt har gett 

dem inflytande. Faran i detta fall menar vi är då man enbart låter detta bli barns möjlighet till 

inflytande och att man nöjer sig här i tron om att man gett dem de inflytande de har rätt till. 

En annan reflektion vi gör handlar om barns inflytande i den fria leken. Varför inflytande är 

lätt att ge i den fria leken tror vi är just att den fria leken är så fri. En tolkning är att denna lek 

är fri från styrda ramar, både från organisation och pedagoger. Öhman (2003, ss. 86-108) 

menar att begreppet den fria leken är ett samlingsbegrepp för alla de aktiviteter barn själva får 

välja. Hon beskriver vidare hur det är de vuxna som skapar förutsättningar för barns 

möjligheter till fri lek. Vi menar, precis som Öhman och som går att utläsa ur vårt resultat, att 

den fria leken har stor betydelse för barns inflytande. Genom att skapa förutsättningar för fri 

lek skapas även förutsättningar för ökat ansvarstagande hos barn samt en ökad självkänsla. 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 90-91) påvisar vikten av att det finns tid för fri lek där avbrott 

bör undvikas för att inte störa leken. Hur sedan fasta rutiner, som till exempel matsituationer 

och vila, kan leda till oönskade avbrott är kanske något som är svårt att komma ifrån då dessa 

rutiner är nödvändiga för barns välmående. Sammanfattningsvis ger respondenterna uttryck 

för att det är relativt lätt att synliggöra inflytandet, men samtidigt uttrycker de en del områden 

som de skulle vilja utveckla och bli bättre på. 

Förbättringsområden 

Även om respondenterna nämner ett flertal exempel på hur inflytandet synliggörs i 

verksamheten verkar ett flertal av dem känna ett behov av att bli bättre på det. Önskemål om 

att bli bättre på att återkoppla, inte ge direkta svar och samtala med barnen om deras rätt till 

inflytande uttrycks och detta verkar vara något som de flesta av respondenterna håller med 

om. Att synliggöra för barn att deras tankar och uttryck är viktiga samt att låta barn få mer 

inflytande över rutinsituationer lyfter även respondenterna som ett förbättringsområde. En 

slutsats kring att synliggöra inflytandet för barn är att det kan leda till att de vågar ta för sig 

mer och ta egna initiativ när de vet att de har rätt till inflytande. Bae (2009, s. 395) beskriver 

återigen betydelsen av att vuxna bemöter barn med ett uppmuntrande och öppet 

förhållningssätt för att inflytandet ska bli synligt och levande för barnen. Detta kan man till 

exempel göra genom att återkoppla och samtala med barn, precis som respondenterna 

uttrycker. Genom att prata med barn och berätta för dem om vilket inflytande de har eller har 

haft i olika situationer menar vi bidrar till att synliggöra inflytandet. Den sociokulturella 

teorin påvisar att barn behöver interaktion med vuxna människor som kan hjälpa barnet att 

utvecklas (Svensson 2009, s. 37). Det är den vuxnes ansvar att i denna interaktion göra barn 
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medvetna om vilket inflytande de har rätt till. Att samtala, återkoppla och belysa detta för 

barnen kan vara ett sätt att göra det på. 

 

Att bejaka barns initiativ även vid rutinsituationer är något som Eriksson (2014, s. 218) 

redogör för. Detta är något som respondenterna lyfter att de kan göra mer. Vi tänker dock att 

det kan vara svårt att bejaka barns initiativ vid just rutinsituationer på grund av de styrda 

ramar en sådan situation ofta har. Matsituationer är exempel på en situation som går till på ett 

speciellt sätt varje gång den upprepas. Därför kan det kanske vara svårt att vara den öppna och 

tillåtande pedagog man vill vara i en liknande situation. 

Organisationen, ett hinder? 

Blir organisationen ett hinder i arbetet med barns inflytande i förskolan? Ett flertal 

respondenter uttrycker att många av de svårigheter som finns i arbetet handlar om 

organisationsfrågor. I enkätfrågan om pedagoger upplever svårigheter i arbetet med barns 

inflytande kan vi dra slutsatsen att majoriteten upplever att det finns svårigheter i arbetet då 

21 av 23 respondenter svarade ja. Av respondenternas kommentarer att döma kan vi se att 

faktorer som tidsbrist, personalbrist, stora barngrupper och rutinsituationer verkar ligga till 

grund för de svårigheter som upplevs. Vi drar här en slutsats att dessa svårigheter har med 

organisationsfrågor att göra och kände därför att det fanns en möjlighet att undersöka detta 

ytterligare. Det stora barnantalet och personalbrist är avgörande faktorer till att de inte alltid 

kan arbeta med inflytande på det sätt som de önskar. Utifrån vad respondenterna ger uttryck 

för gällande personalens arbetstider och raster gör vi en tolkning att det påverkar hur 

verksamheten ser ut och upplevs därför vara ett hinder för respondenterna. I det kvalitativa 

resultatet stärks dessa faktorer ytterligare då de även påvisar hur tidsbrist, stress och de hårt 

styrda ramar de har, till exempel rutiner, utgör en stor roll. Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridan (2015) lyfter från sin studie hur ju fler barn det är i en barngrupp, desto mindre 

tid finns det att möta varje enskilt barn. Vi ser ett samband i att de stora barngrupperna och 

den personalbrist respondenterna diskuterar bidrar till tidsbrist och stress. Denna slutsats 

grundar sig i dels det Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) lyfter angående 

tidsbrist att möta varje barn, men även i det respondenterna själva uttrycker. Det stora 

barnantalet och personalbristen går lite hand i hand, men det är förståeligt att det kan leda till 

svårigheter i arbetet med inflytande. 

 

Eriksson (2014, s. 219) beskriver hur rutinsituationer, likt det respondenterna uttrycker, kan 

vara ett hinder i arbetet med inflytande. Vid rutinsituationer tvingas barn ofta avbryta det de 

håller på med för stunden, vilket ofta kanske är fri lek. Denna tid blir styrd tid för barnen och 

de får ingen möjlighet till inflytande. Svårigheterna respondenterna upplever blir på så sätt 

tydliga. Den sociokulturella teori, som valts att tillämpa i vår studie, förespråkar samspel för 

att gynna barns utveckling och lärande (Säljö 2014, ss. 66-69). Han beskriver vidare att ett 

exempel på detta samspel är i barns lek. Vi kan då dra slutsatsen att avbrott som beskrivs ovan 

kan bli ett hinder för barns utveckling och lärande. Respondenterna talar om hur styrda de är i 

sin verksamhet och sitt sätt att arbeta, vilket bidrar till att barn också blir det. I diskussionen 

gällande just detta går det att urskilja en medvetenhet hos respondenterna. De är medvetna om 

att organisationen i fråga är ett så kallat hinder för dem i arbetet med barns inflytande. Å 

andra sidan menar även respondenterna, vilket går att tolka av diskussionerna, att när det 

handlar om organisationsfrågor har de små möjligheter att påverka. Emilsson (2007, s. 13) 

beskriver hur en pedagog med starka inramningar kan begränsa hur mycket inflytande och 

delaktighet ett barn får. I detta fall verkar det inte handla om att respondenterna själva sätter 

ramar utan att de måste förhålla sig till organisationens inramning och därför inte kan påverka 

det själva. Arbetet med barns inflytande kan då på grund av dessa ramar begränsas. 
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Yngre barn 

En annan svårighet respondenterna lyfter är att arbetet med inflytande är svårare med yngre 

barn. Yngre barns annorlunda behov och det icke-verbala språket uttrycker de göra arbetet 

utmanande. Pedagoger bör sträva mot att arbeta på ett inkluderande sätt och ge alla barn 

samma möjlighet till inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 75). Trots de 

svårigheter respondenterna uttrycker kring arbetet med barns inflytande, kopplat till yngre 

barn, bör man ändå vara medveten om betydelsen av att arbeta på ett inkluderande sätt för att 

ge alla barn samma möjligheter till inflytande, även de yngre. Det handlar mycket om att möta 

barns behov i inflytandet. Med detta menar vi att om ett barn känner ett behov av att till 

exempel sova så får barnet på sätt och vis inflytande genom att man låter det sova. Vi hävdar 

att respondenterna i detta fall kanske inte själva reflekterar över att de mött barnet med 

inflytande då de verkar känna att barnet går miste om vaken tid där inflytande kan ges. 

Detta kan vi även koppla samman med vad den sociokulturella teorin säger gällande 

utvecklingszonen, att man bör möta barns behov i det utvecklingsstadie de befinner sig i 

(Körling 2012, s. 9).  

 

Johannesen och Sandvik (2009, s. 92) lyfter vikten av att pedagoger hela tiden försöker förstå 

vad barn ger uttryck för, samt att de försöker lyssna in barn för att bidra till inflytande. 

Respondenterna lyfter svårigheter i att yngre barnen inte kan uttrycka sig verbalt och vi tänker 

då att det krävs mer lyhördhet samt ett förhållningssätt hos pedagogen där man verkligen 

lyssnar och ser vad yngre barn ger uttryck för. Eriksson (2014, s. 217-218) redogör för ett så 

kallat möjlighetsinriktat förhållningssätt och menar med detta att pedagogen bör sträva efter 

att tolka barns intentioner, tankar och handlingar. Att hela tiden försöka förstå vad barn vill ha 

sagt med dessa handlingar och att försöka tillgodose deras önskningar, trots att det ibland kan 

finnas svårigheter i att veta om man tolkat barnens önskningar korrekt. I stället för att se 

svårigheter i att arbeta med inflytande med yngre barn tänker vi att en pedagog bör inta ett 

möjlighetsinriktat förhållningssätt för att se de möjligheter som finns och inte fastna i 

tankemönstret att det är svårt. 

Diskussionsavslut 

Det har i studien undersökts hur pedagoger upplever arbetet med barns inflytande där två 

frågeställningar är formulerade. Dessa frågeställningar är: Hur upplever pedagogerna att de 

arbetar med barns inflytande i förskolan? Vad upplever pedagogerna vara den största 

utmaningen i arbetet med barns inflytande? Av studiens resultat går det att se att pedagoger 

arbetar med barns inflytande i förskolan och att de anser ämnet vara viktigt. Hur de upplever 

att de arbetar med inflytandet är bland annat genom att lyssna på barn, utgå från dem i 

planeringen av verksamheten samt genom att ha ett öppet förhållningssätt. Vad vi anser vara 

en viktig aspekt är just förhållningssättet. Vilket förhållningssätt en pedagog har menar vi kan 

vara avgörande för om barn får inflytande eller hur mycket inflytande barn får.  

 

Studien visar även att en stor andel pedagoger som medverkat i undersökningen upplever att 

det finns utmaningar i arbetet med barns inflytande. En slutsats vi gör utifrån det resultat vi 

fått är att den största utmaningen handlar om organisationens struktur. Faktorer som går att 

utläsa från resultatet och som är sammankopplade med organisationens struktur är till 

exempel stora barngrupper, tidsbrist, personalbrist och rutinsituationer. En slutsats vi även gör 

är att just denna utmaning är svår, eller näst intill omöjlig, att påverka. Respondenterna 

belyser även en del andra utmaningar i arbetet med barns inflytande som till exempel, yngre 

barn, att släppa på sina egna ramar samt att synliggöra inflytandet för barnen.  
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Metoddiskussion 

Då studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger upplever arbetet med barns inflytande i 

förskolan var vår förhoppning att få så mycket data som möjligt. Vi valde därför att använda 

oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkät. Vid urvalet av de medverkande 

förskolorna genomfördes ett så kallat bekvämlighetsurval, då vi kände till förskolorna sedan 

tidigare. Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor, där tanken var att dels få ut ett 

kvantitativt resultat, men även djupare kunskap kring undersökningens syfte. Tyvärr fick vi 

inte in den mängd data som önskats för att kunna få ett tillförlitligt resultat. Då endast 23 av 

41 utlämnade enkäter besvarades tolkar vi att det stora bortfallet kan bero på den korta tid 

respondenterna fick. Då vår tidsram för undersökningen redan var begränsad blev därför även 

respondenternas svarsperiod drabbad. En reflektion vi gör är att om respondenterna fått mer 

tid hade detta eventuellt kunnat bidra till fler besvarade enkäter. Å andra sidan tänker vi att en 

längre svarsperiod även kunnat leda till färre svarande. Vi menar att om har man för lång tid 

på sig att svara är det lätt hänt att det skjuts på och därför inte blir av alls. Med tanke på den 

mängd data vi fått in som i relation till studiens undersökning inte var tillräckligt tillförlitligt 

kunde vi dock urskilja en validitet i enkätsvaren och utifrån den se vad den kvalitativa 

undersökningsformen skulle fokusera på.  

 

För att få in tillförlitlig data som bygger på respondenternas kunskaper och erfarenheter valde 

vi en effektiv intervjumetod som kallas fokusgruppsintervju. I denna metod intervjuas ett 

flertal respondenter samtidigt där samtalsämnet står i fokus. Möjligheterna att få ut relevant 

data blir här stora då de yrkesverksamma respondenterna får delge sina tankar och 

erfarenheter med varandra. Även här gjordes ett bekvämlighetsurval då fokusgrupperna 

genomfördes på förskolor som tidigare deltagit i enkäterna och som vi där av redan hade 

kontakt med. Samtidigt fanns det en poäng i att välja dessa förskolor. Vi ansåg att det fanns 

möjlighet till fördjupad kunskap när respondenterna redan hade kännedom kring ämnet. Det 

visade sig sedan att samtliga respondenter som vi genomförde intervjuerna med var utbildade 

förskollärare vilket påverkade resultatets tillförlitlighet ytterligare. Med tanke på det utökade 

ansvar förskollärare har i verksamheten och som beskrivs i läroplanen väger respondenternas 

svar extra tungt. I fokusgrupperna valde vi att båda delta som gruppledare där en av oss ledde 

samtalet och den andra förde anteckningar. Det kändes betryggande att vara två var och en 

kunde fokusera på sin uppgift och eftersom vi använde oss av ljudinspelning gick vi inte miste 

om viktiga delar i samtalen. Vi hade även nytta av dessa ljudinspelningar vid bearbetningen 

då vi kunde lyssna igenom dem noga och flera gånger. Vi upplevde att denna intervjuform 

skapade ett klimat där respondenter verkade känna sig trygga och bekväma i att diskutera med 

varandra. Å andra sidan kan denna metod haft betydande inverkan på respondenterna då de 

kan påverkas av varandra. Konsekvenserna i detta kan vara då det bland de medverkande 

respondenterna finns en stark individ med egna starka åsikter. I sådana fall, kan 

samtalsklimatet, respondenterna mellan bli styrt av denne individ och övriga respondenters 

möjlighet till att uttrycka sina funderingar kan hämmas. Detta var dock inget som vi upplevde 

vara förekommande under något av våra två samtal. Tvärtom upplevde vi istället att samtalen 

mellan respondenterna var stimulerande och utvecklande då samtliga respondenter fick både 

delge sina egna tankar och erfarenheter samt ta del av de övrigas. Sättet vi placerade oss på i 

rummet upplever vi även vara en bidragande faktor och gynnat samtalet. 

 

En slutlig reflektion är att noga överväga sitt val av metod vid genomförandet av en 

undersökning. Detta då metodvalet kan vara avgörande för resultatets tillförlitlighet. Att väga 

in faktorer som tid, bekvämlighetsurval, frågeformuleringar är av stor betydelse för det 

resultat man får. En konsekvens vi reflekterar över är om resultatet blir påverkat om 

respondenterna fått ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. Om respondenterna hade 
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fått möjlighet att ta del av intervjumaterialet en tid innan hade de hunnit reflektera över sina 

egna tankar kring ämnet och svaren hade där av kanske varit annorlunda.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Det är tydligt vilken betydelse pedagogen har för att barn ska få inflytande. Av studiens 

resultat är det även tydligt att det finns utmaningar i arbetet med att låta barn få inflytande, 

men att inflytande till stor del handlar om att utgå från barn och deras erfarenheter i 

utformandet av verksamheten. Det handlar mycket om att som pedagog i sin yrkesroll ha ett 

öppet förhållningssätt och försöka se möjligheter över eventuella hinder. Genom att släppa på 

de hinder man själv skapar, såsom till exempel “gammalt tankemönster”, kan man lättare följa 

barn och möta dem där de är. I många fall är det pedagoger som sätter gränsen för hur mycket 

inflytande barn egentligen ska få.  

 

Studiens resultat påvisar tydliga utmaningar man kan tänkas möta i förskolans värld. Med det 

sagt har vi fått större förståelse för vilka dessa utmaningar är, samt hur vi kan förbereda oss på 

att möta dessa. En stor utmaning som vi tidigare redogjort för är förskolans organisation och 

dess betydelse för barns inflytande. I vår kommande yrkesroll kan vi förstå att organisationens 

struktur inte går att rå på. Organisationen har ramar man som förskollärare måste förhålla sig 

till samt anpassa sig efter, det gäller istället att sträva efter att arbeta runt dessa ramar och låta 

barns inflytande få plats efter de förutsättningar som finns. Genom att diskutera och 

synliggöra barns inflytande både i arbetslaget, men även för barn, tror vi att man skapar goda 

förutsättningar och möjligheter för dem att utvecklas till självständiga individer och 

demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Barn har rätt att uttrycka sin mening samt att få sin röst hörd, det är som tidigare i studien 

nämnt en mänsklig rättighet och något man som pedagog i allra högsta grad bör ta hänsyn till. 

I förskolan får barn möjlighet att öva sig på att ta egna initiativ och uttrycka sina åsikter. 

Förskolans verksamhet bör därför präglas av ett öppet förhållningssätt där man tar tillvara på 

barns intressen och initiativ. Utifrån studiens resultat är det tydligt att en lyhörd och 

uppmärksam pedagog är nyckelbegrepp i frågan om barns inflytande. Barns kompetens 

belyses även i studien, i relation till ovan nämnda nyckelbegrepp utgör dessa ett gemensamt 

förhållningssätt vi som författare menar är av stor betydelse när det kommer till barns 

inflytande. Att se det kompetenta barnet, genom att vara lyhörd och uppmärksam på vad barn 

uttrycker tror vi, att man kan bidra med goda möjligheter i arbetet med barns inflytande och 

samtidigt möta de utmaningar som påvisats i studiens undersökning. 
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Bilaga 1 

Enkät 
 
Ålder på barngrupp: _________________ 

 

 

Hur ser du på begreppet inflytande?: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

När anser du att barnen får ha inflytande i verksamheten? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
 

Upplever du att det finns svårigheter i arbetet med barns inflytande? 

 

JA NEJ 

 

…Om ja, på vilket sätt?: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Upplever du att ni diskuterar kring barns inflytande i arbetslaget? I så fall, på vilket 

sätt? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Upplever du att det ofta är enklare att säga “nej” till barnens egna initiativ och 

önskningar än att “haka” på dem? 



 

 

 

 

JA NEJ 

 

…Om ja, varför?: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Ringa in det svar som du upplever stämma in på er verksamhet.  

 

Upplever du att barnen får vara med och påverka samlingsinnehåll? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att barnen får vara med och påverka tvärgruppens innehåll? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att barnen får med och påverka uteleken? Tex. Ta fram cyklar, vattenlek, 

gunga, etc.  

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att ni i arbetslaget tar hänsyn till barnens intressen i det tematiska arbetet? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Upplever du att barnen får vara med och påverka hur deras miljö ska se ut? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att barnen själva får bestämma när de vill gå ut? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att barnen själva får bestämma när de vill vara i ateljén, byggrum, 

kuddrum etc? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att ni i arbetslaget utgår från barnens intressen när de köper in material 

för skapande aktiviteter? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Upplever du att barnen får vara delaktiga i dokumentation? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

Upplever du att barnen själva får bestämma om deras teckningar eller andra skapelser 

ska sättas upp på t.ex vägg? 

 

Instämmer helt Instämmer till viss del Vet inte  Instämmer inte alls 

 

Eventuell kommentar: 

 

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BILAGOR 
 
Bilaga 2 
Missivbrev 
 

Hej! 

Jasmine Strandberg och Jennifer Andersson heter vi och vi är två lärarstudenter som håller på 

att skriva vårt examensarbete på Förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås.  

Denna enkät fungerar som ett underlag i vårt examensarbete där vi undersöker era upplevelser 

av arbetet med barns inflytande i förskolan. För att vi ska få ett så pålitligt resultat som 

möjligt är det viktigt att du svarar som du verkligen tycker och inte hur du skulle vilja göra. 

I vår studie arbetar vi utifrån de forskningsetiska principerna, vilket innebär att: 

 

- Det är bara vi som gör studien som kommer få tillgång till era svar och det som 

framkommer av era svar kommer endast att användas till undersökningens syfte. Svaren 

kommer även efter undersökningens slut raderas.  

 

- Enkäten är självklart frivillig att svara på men vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig 

tiden. Ni har rätt till att avbryta undersökningen när ni vill.  

- Alla uppgifter som vi får in genom enkäterna kommer att vara konfidentiella, inga 

identiteter eller förskolor kommer att nämnas med riktiga namn.  

 

Har du någon fråga angående enkäten? Maila gärna oss! 

Jasmine Strandberg: s143541@student.hb.se 

Jennifer Andersson s142247@student.hb.se  

 

Tack för att du tar dig tid att svara! 
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Bilaga 3 
Missivbrev 
 

Hej! 

Jasmine Strandberg och Jennifer Andersson heter vi och vi är två lärarstudenter som skriver 

vårt examensarbete på Förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås.  

Detta tillfälle fungerar som ett ytterligare underlag och en fortsättning på den 

enkätundersökning ni tidigare deltagit i gällande vårt examensarbete där vi undersökte era 

upplevelser av arbetet med barns inflytande i förskolan. Vi har tänkt att genomföra en form av 

gruppintervju som kallas för Fokusgrupp. Det innebär att man i grupp, om 4-5 i varje, 

tillsammans sitter ner och diskuterar ett utvalt ämne. Vi kommer att fördjupa oss i ämnet 

barns inflytande. Det skulle vara värdefullt för oss att få ta del av din kunskap och erfarenhet. 

Vi räknar med att intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 

I vår studie arbetar vi utifrån de forskningsetiska principerna, vilket innebär att: 

 

- Det är bara vi som gör studien som kommer få tillgång till era svar och det som 

framkommer av era svar kommer endast att användas till undersökningens syfte. Svaren 

kommer även efter undersökningens slut raderas.  

 

- Intervjun är självklart frivillig att medverka på men vi skulle verkligen uppskatta om du tog 

dig tiden. Ni har rätt till att avbryta undersökningen när ni vill.  

- Alla uppgifter som vi får in genom intervjun kommer att vara konfidentiella, inga identiteter 

eller förskolor kommer att nämnas med riktiga namn.  

 

Har du någon fråga gällande undersökningen? Maila gärna oss! 

Jasmine Strandberg: s143541@student.hb.se 

Jennifer Andersson s142247@student.hb.se  

 

Tack för att du tar dig tid att medverka! 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 
 

- Vad innebär det att låta barn få inflytande för dig/er?  
- Är barns   inflytande samma sak som att “följa barns intressen”? 

 

- Diskuteras barns inflytande i arbetslaget? 
- När i så fall? Direktsituationer?  
 

- På vilket sätt synliggörs barns inflytande i verksamheten? 
-  Berätta om en situation när barn fått inflytande i förskolan. 

 

- Vad ser du för fördelar och nackdelar med barns inflytande? 
- Har vi uppfattat det rätt att fördelarna är… och nackdelarna är… 

- Vilken betydelse har organisationens struktur för barns inflytande? 

- I enkäterna kunde vi utläsa att inflytande var svårare när barnen är små, var, upplever du, att svårigheterna ligger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 5 
Sammanställning av enkätsvar 
 

Barns inflytande i samlingen 

 

 
 

Resultatet ovan visar att majoriteten av respondenterna upplever till viss del att barnen får 

vara med och påverka samlingsinnehållet. Ett flertal av de som upplever detta påpekar att 

barnen inte alltid kan ha inflytande i samlingsinnehållet då aktuella händelser kan behövas 

lyftas. Gemensamt för ett stort antal besvarade enkäter var även att personalen tar hänsyn till 

barns intresse vid samlingstillfällena, men att det är de vuxna som styr innehållet. Endast två 

respondenter instämmer helt i att barnen har inflytande i samlingsinnehållet. 

 

Barns påverkan på uteleken 

 

 
 

Det resultat vi fått fram utifrån frågan angående barns inflytande på uteleken är att fjorton 

respondenter instämmer till viss del att barnen får vara med och påverka, medan nio 

respondenter instämmer helt. Gemensamt för ett flertal av de som svarat att de instämmer till 

viss del är att vattenlek inte alltid lämpar sig beroende på väder. Resultatet visar även att 

respondenter upplever personaltätheten som en påverkande faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Barns intressen i det tematiska arbetet 

 

 
 

 

Lika många respondenter som upplever att de helt tar hänsyn till barns intressen gällande det 

tematiska arbetet är dem som upplever att de till viss del gör det. En stor andel av 

respondenterna svarar att de upplever att de tar tillvara på barns intressen när de arbetar 

tematiskt. Utifrån kommentarer som respondenterna skrivit utgår många från observationer de 

gjort. Kommentarer visar även att en svårighet kan vara att ta tillvara på allas intressen i val 

av tema. Endast en respondent svarar att den inte vet.  

 

Barns inflytande över sin miljö 

 

 
 

I diagrammet ovan kan vi se att majoriteten av respondenterna instämmer till viss del när det 

gäller barns påverkan på förskolans miljö. Kommentarer som respondenter givet är att de 

försöker utgå från barnens intresse och lek i utformning av miljön, men tillägger att saker som 

lokalers utformning inte alltid går att påverka. Endast en respondent svarar att den inte vet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Barnens eget val till utevistelse 

 

 
 

I frågan gällande barns inflytande vid om och när de får gå ut är det tolv som instämmer till 

viss del och nio som inte instämmer alls. I kommentarer som respondenterna ger lyfter dem 

personalbrist, tid och redan planerade aktiviteter som anledningar till att barnen inte kan 

bestämma om och när de vill gå ut. Endast en instämmer helt i frågan och en svarar att den 

inte vet. 

 

Fri tillgång till förskolans alla rum 

 

 
 

I frågan gällande barns val av rum att vistas i är det tio respondenter som svarar att de 

instämmer helt och tretton som svarar att de instämmer till viss del. Utifrån respondenternas 

kommentarer kan man se att en stor andel upplever att barnen har stort inflytande över vilket 

rum de får vara i. Även kommentarer om rutinsituationer och personaltäthet nämns. 

 

Barns intresse vid inköp av material 

 



 

 

 

 

Cirka en tredjedel av respondenterna upplever att barnen helt får inflytande gällande inköp av 

skapandematerial, medan resterande respondenter upplever att barnen till viss del får 

inflytande. Utifrån kommentarer utgår flertal av respondenterna från barnens intressen och 

sådant de tror är barnens intressen vid inköp av skapandematerial.  

 

Är barnen delaktiga i dokumentation? 

 

 
 

I frågan gällande barns inflytande vid dokumentation instämmer majoriteten till viss del och 

endast en respondent instämmer helt. Det är två som svarar att de inte vet och två som svarar 

att de inte instämmer alls. Ett flertal av respondenterna kommenterar att arbetet med barns 

inflytande vid dokumentation är något de vill och behöver bli bättre på. Kommentarer om att 

det är svårt när barnen är små förekommer också.  

 

Barns inflytande över egen-skapat material 

 

 
 

Diagrammet ovan visar att det är nio respondenter som instämmer helt i frågan om barn får 

inflytande när det gäller att hänga upp deras teckningar. Det är tio som instämmer till viss del, 

en fyller i att den inte vet och tre instämmer inte alls i frågan. Kommentarer från 

respondenterna visar att de försöker fråga barnen innan de sätter upp deras alster, men också 

att de vill bli bättre på att fråga.  
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